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للهيئة القومية ل�صمان جودة التعليم والإعتماد

ومت اعادة تدقيقه وتن�صيقه مبعرفة وحدة �صمان اجلودة 

كلية الهند�صة -جامعة املن�صورة

مع الإحتفاظ بجميع احلقوق الفكرية للهيئة القومية 

ل�صمان جودة التعليم والإعتماد





دليل الطالب  للجودة

3كلية الهند�صة – جامعة املن�صورة

تمهيد . . .

متثل اجلامعات الركيزة الأ�صا�صية للتعليم العاىل  حيث ت�صاهم فى بناء الإن�صان معرفيًا وثقافيًا وخلقيًا ومهاريًا 

على النحو الذى ي�صاعد على تنمية املوارد الب�صرية فى كافة التخ�ص�صات التى حتتاجها خطط التنمية امل�صتدامة 

ومن هنا تزايد الإهتمام فى م�صر على امل�صتويني احلكومى واملجتمعى بتطوير موؤ�ص�صات التعليم العاىل وذلك بهدف 

حت�صني م�صتوى جودة اأداء هذه املوؤ�ص�صات وتفعيل دورها فى قيادة عمليات التنمية ال�صاملة ..

فى  التعليم  وتطوير  لإ�صالح  املخططة  املجهودات  ثمرة  الإعتماد  التعليم  جودة  ل�صمان  القومية   الهيئة  وتعترب 

م�صر . فهى اجلهة امل�صئولة عن ن�صر ثقافة اجلودة فى املوؤ�ص�صات التعليمية على اإختالف اأنواعها وعن تنمية املعايري 

القومية التى تتواكب مع املعايري القيا�صية الدولية لإعادة هيكلة نظم التعليم فى هذه املوؤ�ص�صات وحت�صني جودة 

عملياتها وخمرجاتها على النحو الذى يوؤدى اإىل ك�صب ثقة املجتمع فيها وزيادة قدراتها التناف�صية حمليًا ودوليًا 

وخدمة الأغرا�ض القومية امل�صتهدفة .

ولتحقيق ما �صبق حتر�ض الهيئة على توفري ون�صر املعلومات الكافية والدقيقة ومن هنا فاإنه ي�صعد الهيئة اأن تقدم 

اخلا�صة  اإ�صدارتها  �صل�صلة  �صمن  الإ�صدار  هذا  م�صر  فى  الأزهر  وجامعة  واخلا�صة  احلكومية  اجلامعات  لطالب 

بالإعتماد . 

وما التوفيق اإل باهلل

                                                                                         رئي�ض جمل�ض اإدارة الهيئة

                                                                                           اأ.د جمدى عبد الوهاب قا�صم
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الفهرس

 مقدمة ●

 لماذا ننشد  الجودة فى التعليم؟ ●

الجودة مسئولية من ؟ ●

أواًل : دور الطالب فى تطبيق نظم جودة التعليم بالجامعة «  

ثانيًا : دور األستاذ فى تطبيق نظم جودة التعليم بالجامعة «  

ثالثًا : دور القيادات الجامعية فى تطبيق نظم جودة التعليم بالجامعة «  

رابعًا : دور المجتمع والمعنيين باألمر فى منظومة الجودة «  

 ما هو اإلعتماد للمؤسسة التعليمية ●

 ملحق : المفاهيم األساسية والمصطلحات ●
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مقدمة . . .

اإنتقال وتبادل الأفكار والثقافات بني بلدانه وجدنا  ، متيز ب�صرعة  باأنه قرية �صغرية  ، ي�صبه  التغيري  فى ظل عامل �صريع 

اأنف�صنا اأمام جمموعة من التحديات التى فر�صت نف�صها على ال�صاحة والتى من اأهم �صماتها املناف�صة ال�صر�صة فى �صوق العمل 

واإمكانات وقدرات وتعدت حدود  ما يت�صلحون به من مهارات  املناف�صة من خالل  لهذه  اأفراد موؤهلني  اأ�صبح يبحث عن  الذى 

املعارف النظرية . لذلك اأ�صبح لزامًا علينًا اأن ن�صع هذه العوامل العاملية فى الإعتبار مع احلفاظ على ثوابت الأمة وقيمتها . 

هنا ظهرت منظومة اجلودة فى التعليم واأ�صبحت هى الأمل الوحيد فى التطوير والتح�صني امل�صتمر لتحقيق التميز . 

لالأنظمة  حقيقى  لإحتياج  مبا�صر  فعل  رد  مبثابة  الأونه  هذه  فى  بها  العمل  وتبنى  التعليم  فى  اجلودة  نظم  ظهور  واأ�صبح 

التعليمية بخا�صة واملجتمع بعامة . خا�صة واأن اجلودة تقوم على اإ�صرتاتيجية �صاملة للتح�صني والتطوير ، من خالل ر�صد 

الواقع وحتليله من جهة ، وحتديد  امل�صتوى املطلوب الو�صول اإليه من جهة اأخرى فى �صوء الإمكانات املتاحة وكذا الإعتبارات 

املحلية والعاملية .

واأ�صبح اأعداد الطالب ور�صاوؤه عما يقدم له واثر ذلك فى مهاراته واإرتباطها ب�صوق العمل ، �صمن معايري الإعتماد الذى لن 

تناله موؤ�ص�صة دون اإ�صتيفائه . ووفقًا للمنظور ال�صامل للجودة فقد اأ�صبح كل فرد فى النظام التعليمى - ب�صفة عامة وفى 

املوؤ�ص�صة التعليمية ب�صفة خا�صة - م�صئوًل عن املوؤ�ص�صة وعن حتقيق اآمالها ولن يتحقق ذلك اإل بت�صافر اجلهود واإحتاد الهمم 

لتحقيق الهدف . فلتمد يدك عزيزى الطالب ولتبذىل جهدك عزيزتى الطالبة مبا يتيح لكم مكانتكم وم�صتقبلكم الذى يجب 

اأى تر�صوا باأقل منه فى هذا املجتمع : مكانًا مميزًا �صاطعًا فاعاًل تكون فيه منتجًا مفكرًا مبدعًا - حمتاًل مكانًا لئقًا حتت 

ال�صم�ض ...........

هل تطمح فى الو�صول لهذه املكانة ؟!

اإن كانت الإجابة... نعم

نهدى إليك هذا الدليل لنتصفحه سويًا
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اأ�صلوب تعاونى  .... فاجلودة  ، ولن تبداأ وحدك  اأن اجلودة هى مدخلك لتحقيق ذلك  الدليل  �صيت�صح لك عند قراءه هذا 

لأداء الأعمال وحتقيق الأهداف وحتكمها جمموعة من القيم التى توظف مواهب جميع الأطراف بغية اإحداث نقلة نوعية 

والإرتقاء مب�صتواهم وبخا�صة اأنت .

 حولك فى كليتك وجامعتك �صتجد وحدة ومركزًا ل�صمان اجلودة ويقف خلف كل هذه الأن�صطة للجودة �صرح يعترب عالمة 

مميزة للتعليم فى م�صر والعامل العربى وهو الهيئة القومية ل�صمان جودة الإعتماد . لدى هذا ال�صرح عزمية اأكيدة واإ�صرار 

لن يلني للو�صول بالتعليم اأى مكانته املن�صودة التى نرجوها وكان من اأول اأن�صطتها التى توؤكد مكانة الطالب اأن اأ�صدرت اإ�صتيفاء 

لقيا�ض راأى الطالب واإ�صتطالع اآرائهم فى العملية التعليمية �صتجده متاحًا على املوقع الإلكرتونى للهيئة . 

و لك عزيزى الطالب عزيزتى الطالبة - تقدم الهيئة القومية ل�صمان جودة التعليم و الإعتماد هذا الدليل وتلقى ال�صوء 

اإليه ومبا يحقق لك - عزيزى  الطالب  على دوركم املهم فى هذه املنظمة مبا ي�صاعد على ر�صم م�صتقبل املكان الذى تنتمى 

على   دوره  يوؤدى  متميزًا  مواطنًا  ولت�صبح  والإبداع  التفوق  لك  يحقق  الذى  املنا�صب  املجال  فى  و�صعك   - الطالبة  عزيزتى 

اأكمل وجه فى ع�صر تت�صابق فيه الأمم على التقدم والتميز ليكون ذلك قوة خلطة التنمية ودفعه تقدم مل�صرنا العزيزة . 

كما �صتخ�ص�ض الهيئة م�صاحة من موقعها للتوا�صل معك - عزيزى الطالب وعزيزتى الطالبة - وميكنكم زيارته عرب املوقع 

الإلكرتونى للهيئة . 
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لمن يوجه هذا الدليل ....

لك عزيزى الطالب - لك عزيزتى الطالبة 

فى اجلامعات والكليات واملعاهد  احلكومة واخلا�صة 

كما نتمنى اأن ي�صل هذا الدليل اإىل اأيدى والدتك ووالدك  - لتعم الفائدة 

يوجد ملحق فى نهاية الدليل يو�صح املق�صود بجميع امل�صطلحات الواردة به . «

يوجد على موقع الهيئة جزء خا�ض بالدعم الفنى ميكنك التوا�صل من خالله مع خرباء الهيئة لإ�صت�صارتهم فى اأيه  «

اأمور ترتبط باجلودة .

http://www.naqaae.eg

ملاذا نن�صد اجلودة فى التعليم؟

عزيزى الطالب عزيزتى الطالبة ، هل تعلم اأن الطالب الذين يتخرجون فى جامعات مرموقة حتقق متطلبات اجلودة تتوافر 

لهم فر�ض عمل اأف�صل من غريهم �صواء فى بلدهم اأو خارجها .

وتطبق نظم اجلودة فى موؤ�ص�صات التعليم العاىل ي�صمن لك اأن تكون خريجًا متميزًا و�صط اآلف اخلريجني ، ويوفر لك فر�صًا 

عديدة للح�صول على الوظيفة التى ت�صعى اإليها فور تخرجك ويجعل منظمات �صوق العمل تتهافت على توظيفك . 
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إن الجامعات التى تطبق نظم الجودة تخرج طالبًا يتميزون بأنهم . 

وتقاليد  « عادات  واإحرتام  مراعاة  مع  خارجها  وفى  بلدهم  فى  العمل  ظروف  خمتلف  مع  التكيف  على  وقدرة  اإرادة  ذو 
وثقافات الآخرين .

قادرون على الإت�صال والتوا�صل الناجح مع الآخرين . «
قادرون على حل امل�صكالت واإتخاذ القرارات البناءة . «
قادرون على الإبداع والتميز . «
قادرون على اإدارة الوقت واملوارد والأزمات . «
ذو اأخالق وثقة بالنف�ض .  «
ذو �صلوك قومي ومظهر مقبول .  «

وتطبيق هذه النظم يضمن مردودًا جيدًا على العملية التعليمية ، يتمثل فى : 

زيادة الكفاءة التعليمية ورفع م�صتوى الأداء جلميع اأفراد املوؤ�ص�صة . «
اإرتقاء �صامل متكامل مب�صتوى الطالب . «
تنمية الوعى لدى الطالب واأولياء اأمورهم جتاه املوؤ�ص�صة .  «
�صبط وتطوير النظام الإدارى وو�صوح الأدوار وحتديد امل�صئوليات . «
الوفاء مبتطلبات الطالب واأولياء اأمورهم واملجتمع . «
متابعة ر�صاء الطالب واأولياء اأمورهم واملجتمع املحلى و�صوق العمل عن اخلدمات التعليمية . «
والعالقات  « والتعاون  التفاهم  من  جوا  يوفر  مبا  الفريق  بروح  والعمل  املوؤ�ص�صة  اأفراد  جميع  بني  والتكامل  الرتابط 

الإن�صانية ال�صليمة بني اأفراد املوؤ�ص�صة .
نيل الإحرتام والتقدير املحلى والإعرتاف العاملى . «
حتليل املوؤ�ص�صة للم�صكالت التى تقابلها بالطرق العلمية ال�صحيحة والتعامل معها من خالل الإجراءات الت�صحيحية  «

والوقائية . 
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فى �صوء ذلك فاإن تطبيق نظم اجلودة فى التعليم ي�صهم فى اإعداد اأجيال موؤهلة قادرة على الإبداع والتعامل مع الق�صايا 
ال�صائكة : الإقت�صادية وال�صيا�صية والإجتماعية ، ولت�صبح هذه الأجيال قادرة على تذليل العقبات �صاأن اأوطانهم ومتتلك 

املهارات الالزمة ل�صوق العمل ويتحقق ذلك عن طريق ممار�صات عديدة منها: 
إعداد الخريج فى ضوء متطلبات سوق العمل 

وميكن حتقيق ذلك من خالل ما يلى :- «
و�صع موا�صفات للخريج  تتنا�صب مع اإحتياجات �صوق العمل ، وجتعلك قادرًا على املناف�صة . «
ت�صتخدم اجلامعة الآليات املنا�صبة التى ت�صمن اإكت�صابك لهذه املوا�صفات .  «

2- إختيار التخصص الدراسى وفق ميولك المهنية 

ت�صاعد نظم اجلودة على درا�صة ميولك املهنية عند بداية الإلتحاق بالدرا�صة . «
يتم توجيهك اإىل اإختيار التخ�ص�ض الدرا�صى ، مبا يتفق مع ميولك واإ�صتعدادك . «

3-  توفير البرامج األكاديمية التى تنمى المهارات الضرورية لسوق العمل .

حتر�ض اجلامعة على ح�صر اإحتياجات �صوق العمل . «
تتيح اجلامعة جمموعة من الربامج الأكادميية التى تلبى اإحتياجات �صوق العمل  «
ي�صمن ذلك اأن تعمل فى مهنة منا�صبة مع مهاراتك واإجتاهاتك وما در�صته باجلامعة . «

4- إختيار أعضاء هيئة التدريس األكفاء 

  فى ظل تطبيق نظم اجلودة يتم اإختيار اأع�صاء هيئة التدري�ض بعناية . «
 يعمل اأع�صاء هيئة التدري�ض بكفاءة عالية مبا يحقق معايري اجلودة . «
والإجتاهات  « واملهارات  املعارف  اإكت�صابك  ي�صمن  مبا  والتعلم  التعليم  عمليات  فى  طالبه  التدري�ض  هيئة  ع�صو  ي�صارك   

املطلوبة .
5- إستخدام أساليب التقييم الفعالة 

  ي�صهم نظام اجلودة فى اأن يكون مفهوم التقييم مدخاًل لتطوير معارفك ومهاراتك ولي�ض مق�صورًا على انه اإمتحان ي�صكل  «
م�صدرًا للقلق .

 ي�صتخدم اأع�صاء هيئة التدري�ض اأ�صاليب متنوعة للتقييم مبا يعك�ض قدراتك احلقيقية وتنوعها .  «
 تتم الإ�صتفادة من نتائج تقييمك فى جتويد العملية التعليمية والتطوير ال�صامل مبا يحقق لك ما تطمح اإليه . «

6- تهيئة المناخ التعليمى :

 توفر اجلامعة مناخًا يت�صم بالود والدميقراطية يتيح لك امل�صاركة فى اإتخاذ القرار مع �صمان حرية التغيري واإحرتام  «
الراأى الآخر . 

 متار�ض الأن�صطة الثقافية والريا�صية مبا ي�صمن بناء �صخ�صيتك بكافة جوانبها . «
 تتاح لك فر�ض الرعاية ال�صحية والإجتماعية والنف�صية فى �صوء معايري اجلودة . «
اإ�صتفادة  « اأق�صى  التقدم فى الربنامج الأكادميى وحتقيق  �صهولة  ، مبا ي�صمن لك   تتوافر لك فر �ض الدعم الأكادميى 

ممكنة .
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7- ممارسة العمل الجماعى : 

حتر�ض اجلامعة على تنمية مهارات العمل اجلماعى لديك باإعتبارها اإحدى متطلبات �صوق العمل . «
توظف مواقف خمتلفة للتعلم اجلماعى مثل : التعلم التعاونى ، وحلقات البحث لتاأكيد حتقق نواجت التعلم امل�صتهدفة .  «

8- توفير التجهيزات المطلوبة : 

حتر�ض اجلامعة على توفري جميع التجهيزات و املواد الالزمة ) م�صادر املعرفة - املعامل .... اإلخ ( مبا ي�صمن حتقيق  «
خمرجات العملية التعليمية . 

تعمل اجلامعة على �صد العجز  اإن وجد  وعلى �صيانة التجهيزات واملرافق املتوافرة بالفعل بطرق خمتلفة .  «
ت�صتغل التجهيزات املتاحة ب�صورة مثلى مبا مينع تكرار بع�ض الأجهزة وغياب البع�ض .  «

9- اإلستجابة للشكاوى والمقترحات  : 

توفر اجلامعة اآلية لإ�صتقبال �صكواك . «
تعمل اجلامعة على فح�ض ال�صكاوى والإ�صتجابة لها مبا يحقق ح�صن �صري العملية التعليمية .  «

الجودة مسئولية من ؟
ويوجد �صوؤال يفر�ض نف�صه هنا ، هو : من هو املنوط به حت�صني جودة التعليم بجامعتى ؟ هل هو رئي�ض اجلامعة ؟ هل هو 

عميد الكلية / املعهد ؟ هل هو الأ�صتاذ اجلامعى ؟ .... هل تعتقد اأن لك اأن دورًا ؟!!
اإن تطبق نظم اجلودة فى منظومة التعليم بكليتك / معهدك  فى احلقيقة فاإن الإجابة عن كل هذه الأ�صئلة ياأتى بنعم ! 

م�صئولة كل من : القيادة اجلامعية ، والأ�صتاذ اجلامعى والعاملني عالوة على م�صئوليتك اأنت فى هذه املنظومة . 
اإن هذا الدليل موجه اإليك اأنت ليو�صح لك دور كل من القيادات اجلامعية والأ�صاتذة ب�صفة عامة ودورك اأنت ب�صفة خا�صة 

فى حتقيق جودة التعليم بجامعتك . 
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أوالً : دور الطالب فى تطبيق نظم جودة التعليم بالجامعة 
فى البداية يجب اأن تعرف اأن حمور منظومة التعليم باجلامعة هو اأنت ... نعم الطالب هو امل�صتهدف الأ�صا�صى من العملية 
ومهاراتك  مب�صتواك  الإرتقاء  الأ�صا�صى  غر�صها  وغريها  وندوات  واإمتحانات  حما�صرات  من  حولك  يدور  ما  فكل  التعليمية 
التى توؤهلك وجتعلك قادرًا على املناف�صة فى �صوق العمل الذى تزداد فيه حدة املناف�صة يومًا بعد يوم ومن هنا فاإن دورك 
فى حت�صني اخلدمة التعليمية التى تتلقاها فى جامعتك هو الدور الأ�صا�صى بل املحرك لباقى الأطراف امل�صرتكة معك فى 
حت�صني  على  املوؤ�ص�صة  وتعمل  بها  التحقت  التى  التعليمية  املوؤ�ص�صة  من  اخلدمة  متلقى  بب�صاطة  فاأنت  اجلامعية  املنظومة 

اخلدمة التعليمية التى تتلقاها فى اجلامعة وهو الغر�ض الأ�صا�صى من تطبيق نظم اجلودة فى التعليم . 
وفى �صوء ما تقدم فاإنه ميكن بلورة دورك الأ�صا�صى فى تطبيق نظم جودة التعليم بكليتك اأو معهدك فى املحاور الآتية :

المنهج ●

 اأ�صاأل اأ�صتاذ كل مقرر تقوم بدرا�صته عن خمرجات التعلم امل�صتهدفة منه . «
 اأ�صاأل عن تو�صيف الربنامج الذى تدر�ض مقرراته . «
التعليم والتعلم  ●

 �صاعد اأ�صاتذتك فى عملتى التعليم والتعلم باأن توؤدى ما ي�صند اإليك من تكليفات وقراءات و�صارك بفاعلية فى املناق�صات  «
التى تطرح داخل قاعات املحا�صرات واإطرح اأ�صئلة هادفة وبناءة . 

 تفاعل مع اأ�صاتذتك لتطبيق اأ�صاليب التعلم احلديثة ) التعلم الإلكرتونى - التعلم الذاتى .... اإلخ ( والتى تهدف اإىل  «
ت�صليحك مبهارات اأ�صا�صية يطلبها �صوق العمل .

 �صارك فى برامج التدريب التى تعقدها اجلامعة بهدف تنمية مهاراتك واإكت�صاب مزيد من املعلومات واملعارف . «
 �صارك بفاعلية فى التدريب امليدانى الذى ميثل اأهم متطلبات الإلتحاق ب�صوق العمل . «
التقييم :  ●

اأق�صى  « اإىل  مو�صوعيًا  تكون  وان  اأ�صاتذتك  مع  خالله  تتفاعل  الذى  والتعلم  التعليم   : عمليتى  تقييم  على  اأحر�ض   
الدرجات حتى يتحقق الهدف املرجو من هذا التقييم وعادة ما يجرى هذا التقييم من خالل اأ�صاليب ر�صمية مثل : ) 
الإ�صتبانة ) الإ�صتبيان ( الذى يتم اإ�صتيفاوؤه فى نهاية تدري�ض املقرر اأو باإ�صتخدام اأ�صاليب غري ر�صمية مثل : اأن ي�صاألك 

اأحد اأ�صاتذتك عن راأيك فى مقرر درا�صى ما اأو عن خدمة تعليمية اأخرى تتلقاها بالكلية / املعهد .
حتل بال�صلوك الإيجابى وتخل عن ال�صلبية ففى حالة عدم ر�صائك عن اأى �صئ مبوؤ�ص�صتك التعليمية فالبد من تو�صيلة  «

للم�صئولني وعادة ما �صوف جتد بالكلية / املعهد اآلية منا�صبة لإ�صتقبال �صكواك فاأح�صن اإ�صتخدامها .
العمل الجماعى :  ●

اأهمية دورهم فى حتقيق جودة التعليم لت�صمن م�صتقباًل  «  �صاعد و�صاند زمالئك فى الفهم والتعلم وكذلك فى تو�صيح 
اأف�صل لك ولوطنك . 

 اأحر�ض على امل�صاركة فى اأداء اأن�صطة التعلم مع زمالئك لتنمية مهارات العمل اجلماعى .  «
الدعم الطالبى :  ●

بالتخ�ص�صات  « اإلتحاقك  وكيفية  بها  الدرا�صة  نظام  معرفة  على  واأحر�ض  جيدًا  بكليتك  اخلا�ض  الطالب  دليل  اإقراأ   
املختلفة بها وكذلك نظم الإمتحانات والقواعد املنظمة لها . 
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 اأحر�ض على الإ�صتفادة من خدمات رعاية ال�صباب املتاحة بالكلية / املعهد .  «
 اأحر�ض على مناق�صة اأ�صتاذك فى نتائج الإمتحانات لكى تقف على اأ�صباب اأخطائك لتعمل على جتنبها فى الإمتحانات  «

القادمة .
اأحر�ض على التوا�صل الدائم مع املر�صد الأكادميى اخلا�ض بك واأ�صاأله عن كل ما تريد واأطلب ن�صيحته باإ�صتمرار  «
رسم سياسات الكلية / المعهد :  ●

من  « للكلية وذلك  الإ�صرتتيجية  التطوير واخلطة  بكليتك وفى و�صع خطط  القرارات  اإتخاذ  فى  اأحر�ض على متثيلك 
خالل اإ�صراك ممثلني عنك وعن زمالئك فى اللجان املختلفة بالكلية / املعهد . 

تعرف ر�صالة الكلية / املعهد وخطتها امل�صتقبلية و�صارك براأيك فى عمليات التح�صني والتطوير .  «
إتخاذ قرارات سديدة :  ●

اإتخذ قرارات بناءة وناق�صها مع اأع�صاء الكلية / املعهد بهدف مزيد من حتقيق نظم اجلودة . «
 عرب عن مدى ر�صائك عن املمار�صات التى تقوم بها الكلية / املعهد �صواء منها ما يخ�ض اأع�صاء هيئة التدري�ض اأو اجلهاز  «

الإدارى اأو التجهيزات واملعامل التى توفرها الكلية / املعهد . 
ذلك  « �صوء  فى  وحدد  بالأمر  واملعنيني  موؤ�ص�صاته   واأ�صحاب  العمل  �صوق  متطلبات  مع  مهارات  من  تك�صبه  ما  بني  قارن 

متطلباتك التى تناق�صها فى موؤ�ص�صتك وقدم بها مقرتحات بناءة .
اعتماد الكلية / المعهد :  ●

 �صوف يتوىل على كليتك / معهدك زيارات للمراجعة يقوم بها مراجعون خرباء فى جمال جودة التعليم تابعني للهيئة  «
القومية ل�صمان جودة التعليم والإعتماد ، اأحر�ض على اإمدادهم باملعلومات ال�صحيحة دون املبالغة عندما يطلب راأيك 

فى هذا ال�صاأن . 
الموارد والتجهيزات بالكلية / المعهد :  ●

اأحر�ض جيدًا على الإ�صتفادة من موارد كليتك / معهدك ) مكتبة واأجهزة حا�صب اآىل ، واأدوات املعامل ..... اإلخ ( . «
اأح�صن اإ�صتخدام هذه املوارد ، فهى من اأجلك . «
المشاركة المجتمعية : ●

�صارك موؤ�ص�صتك فى برامج التوعية املجتمعية والبيئية فهى جزء ل يتجزاأ من متطلبات اإكت�صابك ملهارات العمل .  «
قدم اخلدمة لأع�صاء املجتمع املحلى و�صارك فى تفعيل امل�صاركة املجتمعية التى تقوم بها اجلامعة .  «
�صارك بفاعلية فى الندوات العلمية واإجراء البحوث التى يتم تدريبك من خاللها على املهارات العقلية والعملية التى  «

يتطلبها �صوق العمل . 
المحاسبية المستمرة :  ●

حا�صب نف�صك اأوًل باأول واأحكم على مدى مراعاتك ملوا�صفات الطالب اجليد .  «
اأطلب اإ�صت�صارة الإر�صاد الكادميى فى كليتك / معهدك اإن تطلب الأمر ذلك . «
تابع ما يحدث فى كليتك / معهدك فى �صوء معايري  اجلودة لالإ�صهام فى التطوير .  «
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ثانيًا : دور األستاذ فى تطبيق نظم جودة التعليم بالجامعة

اإن دور ع�صو هيئة التدري�ض ميثل اأ�صا�صًا من اأ�ص�ض البناء اجلامعى  كما اأن دوره يتعدى التدري�ض اإىل التاأثري فى �صخ�صيات 

الطالب من خالل الربامج والن�صطات العلمية التى يحر�ض على تنفيذها واجلدير ذكره فى هذا ال�صدد اأن دور ع�صو هيئة 

التدري�ض فى املنظومة اجلامعية يختلف باإختالف حجم اجلامعة وم�صئولياتها وتباين الأنظمة التى ت�صتند اإليها فى حتديد 

فل�صفتها واأهدافها وترتكز اأدواره فى جمالت التدري�ض والبحث العلمى والتاأليف والرتجمة وتقدمي خدمات للمجتمع املحلى 

من خالل املراكز واملوؤ�ص�صات املتخ�ص�صة و�صوف يتم الرتكيز على دور الأ�صتاذ فى منظومة جودة التعليم ب�صفة عامة وب�صفة 

خا�صة كل ما له عالقة مبا�صرة بك كطالب وميكن تلخي�ض تلك الأدوار فى الآتى : 
المناهج الدراسية  ●

و�صع خمرجات للتعلم وتو�صيف للمقررات التى يقوم بتدري�صها وكذلك امل�صاهمة فى تو�صيف الربنامج الدرا�صى اجلامعى  «
ن�صر الوعى بتو�صيف املقرر على الطالب فى بداية الف�صل الدرا�صى والعمل على توعيتهم باملخرجات املراد حتقيقها  «

من هذا املقرر . 
تطوير حمتويات املقررات الدرا�صية مبا يتواءم مع امل�صتجدات احلديثة فى املجال العلمى للمقرر .  «
التعليم والتعلم  ●

اإ�صتخدام طرق التدري�ض الفعال مع الطالب واإ�صراكهم ب�صفة دائمة فى احلوار .  «
لإ�صتخدامها  « الطالب  ومتابعة  وتدريب  وت�صجيع  الإلكرتونى  التعلم   : مثل  احلديثة  التعليمية  الأ�صاليب  اإ�صتخدام   

ب�صورة فعالة . 
التقييم  ●

مناق�صة الطالب فى كيفية توزيع درجات التقييم فى بداية الف�صل الدرا�صى . «   
تنويع اأ�صاليب تقومي الطالب وتوزيعها على مدار الف�صل الدرا�صى .  «   
اإعالم الطالب بنتائج تقييم اأعمالهم مع اإمدادهم بتغذية راجعة .  «   
جودة األداء  ●

اإعداد ملف املقرر ب�صورة متكاملة  . «   
امل�صاركة فى و�صع وتنفيذ اخلطة الإ�صرتاتيجية للكلية .  «   
مناق�صة روؤية ور�صالة الكلية / املعهد وامل�صاركة فى �صياغتها وحتقيقها .  «   
احلر�ض على التطوير الذاتى ملعلوماته ومهاراته املختلفة واإ�صرتاكه فى املوؤمترات والندوات ذات العالقة .  «   
الإهتمام باإجراء البحوث التى تتناول امل�صاكل القومية واملحلية على الدولة .  «   
التعاون مع وحدة �صمان اجلودة بالكلية / املعهد فى �صوء دوره لتحقيق منظومة اجلودة .  «   
التفاعل باإيجابية مع املراجعني اخلارجيني والداخليني وحث زمالئه على  ذلك . «   
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دعم الطالب  ●

احلر�ض على ح�صور املحا�صرات والتواجد اأثناء ال�صاعات املكتبية . «
القيادة بدوره كمر�صد اأكادميي للطالب على اأكمل وجه .   «
المشاركة المجتمعية  ●

 العمل على فتح قنوات التوا�صل مع موؤ�ص�صات املجتمع ذات العالقة وكذلك مع املعنيني بالعملية التعليمية .  «
عقد ندوات مع خرباء موؤ�ص�صات املجتمع املدنى وجهات التوظيف لتبادل اخلربات . «
 امل�صاركة فى اللقاءات الوظيفية التى تفتح اأبواب عمل للطالب فى مرحلة التخرج من خالل الربط مع �صوق العمل .  «

ثالثًا: دور القيادات الجامعية فى تطبيق نظم جودة التعليم بالجامعة
كى ت�صاعد وحتفز القيادات اجلامعية فى تطبيق منظومة اجلودة بالتعليم بالكلية / املعهد ينبغى عليها الإعرتاف بالطلبة 

كمحور للعملية التعليمية وبالأ�صاتذة كمنفذين للعملية التعليمية وعمومًا ميكن تلخي�ض هذا الدور فى النقاط الآتية : 
و�صع خطة اإ�صرتاتيجية متكاملة ت�صتمل على التعليم والبحث العلمى وخدمة املجتمع . «
تفعيل لقاءات توظيفية لفتح اأبواب عمل اأمام الطالب فى مرحلة التخرج .  «
و�صع اآلية لتقبل �صكاوى الطالب والتعامل معها .  «
حت�صني وتطوير قطاع �صئون الطالب للت�صريع من عمليات ت�صجيل املقررات والإمتحانات بالكلية / املعهد .  «
اإ�صدار دليل للطالب على اأن يت�صمن معلومات متكاملة عن العملية التعليمية وطرق الدعم الطالبى .  «
و�صع �صيا�صة للتعامل مع الطالب املتعرثين . «
و�صع برنامج خا�ض للطالب املتفوقني .  «
و�صع نظام متكامل لالإر�صاد الكادميى بالكلية / املعهد .  «
اإعالن �صيا�صة الكلية / املعهد فى جمال الن�صاط الطالبى والدعم بالطرق املختلفة .  «
موا�صلة حتديث وتطوير املناهج بغية تلبية اإحتياجات �صوق العمل .  «
اإ�صتقطاب اأع�صاء هيئات التدري�ض من ذوى الكفاءات العالية .  «
الإ�صتفادة من الو�صائل التعليمية وا�صعة الإنت�صار كتكنولوجيا املعلومات واحلا�صوب والإنرتنت .... اإلخ .  «
متابعة وحتديد املتطلبات املف�صلة لإحتياجات اأ�صحاب العمل واملعنيني  بالأمر .  «

رابعًا : دور المجتمع والمعنيين فى منظومة الجودة 

من هم المعنيون باألمر ؟  ●

اأو  « املجتمعية  اأو  التعليمية  جوانبها  فى  �صواء  باملوؤ�ص�صة  مبا�صرة  غري  اأو  مبا�صرة  �صلة  لهم  من  كل  هم  بالأمر  املعنيون 
البحثية وقد �صبق الإ�صارة لدور املعنيني من داخل املوؤ�ص�صة ) الأ�صتاذ - الطالب - القيادة ( .

واآلن من هم المعنيون باألمر من خارج المؤسسة ؟ ●

املعنيون بالأمر من خارج املوؤ�ص�صة هم من يرتبطون بعمل اخلريج واأن�صطة املوؤ�ص�صة على �صبيل املثال اأع�صاء النقابات  «
املهنية اأ�صحاب العمل - جهات التوظيف التى يق�صدها اخلريجون - املجتمع املحلى ..... اإلخ . 

ودور هوؤلء حمورى فى جودة العملية التعليمية وميكن تلخي�صه من خالل ثالثة م�صتويات كما يلى :  «
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على مستوى التخطيط  ●

امل�صاركة فى �صياغة روؤية املوؤ�ص�صة ور�صالتها .  «
امل�صاركة فى مراجعة وحتديث روؤية املوؤ�ص�صة ور�صالتها . «
امل�صاركة فى حتديد موا�صفات ) معارف - مهارات - اإجتاهات ...اإلخ ( التى تتنا�صب مع توقعاتهم واإحتياجاتهم .  «
امل�صاركة فى التخطيط واإتخاذ القرارات اخلا�صة بتحديد الأولويات واآليات التنفيذ  .  «
على مستوى التنفيذ  ●

امل�صاهمة وامل�صاركة فى تنفيذ اخلطط التى تتبناها املوؤ�ص�صة لتحقيق اأهدافها  «
دعم املوارد املالية والب�صرية واليات الإ�صتفادة منها بالو�صائل املادية و املعنوية والأدبية فى جمال التدري�ض والبحث  «

العلمى وامل�صاركة فى املجتمعية  . 
على مستوى المتابعة   ●

امل�صاركة فى مدى متابعة حتقيق املوؤ�ص�صة لر�صالتها وتقدمها نحو روؤيتها . «
امل�صاركة فى تقييم التقدم فى خطط التح�صني . «
واخلدمات  « بها  اخلا�ض  البحثى  واملنتج  اخلريج  وم�صتوى  وقراراتها  �صيا�صاتها  عن  للموؤ�ص�صة  الراجعة  التغذية  تقدمي 

املجتمعية التى تقدمها للمجتمع املحيط . 
عني املجتمع القائمة بالتقييم غري الر�صمى للموؤ�ص�صة التعليمية مبا ي�صهم فى ت�صحيح م�صارها اأو فى ك�صب ثقة املجتمع  «

جتاهها . 
تر�صيخ قيمة اخلريج املوؤهل باملجتمع مبا يتنا�صب مع اإحتياجات �صوق العمل وقيمة املوؤ�ص�صة التعليمية املعتمدة .   «
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ما هو االعتماد للمؤسسة التعليمية  ؟

دواعى االعتماد ●

التحقق من قدرة املوؤ�ص�صة التعليمية على الأداء بكفاءة لتحقيق ر�صالتها التى تف�صر اأ�صباب وجودها فى املجتمع . «
التحقق من م�صتوى فاعلية العملية التعليمية التى متثل الن�صاط الأ�صا�صى للموؤ�ص�صة والذى يحدد طبيعتها وميكنها من  «

مقابلة  توقعات امل�صتفيدين النهائيني واملجتمع ككل.
مبادىء عملية االعتماد  ●

الهتمام بامل�صتفيد الأ�صا�صى ) الطالب من اأهم امل�صتفيدين ( . «
القيادة املوجهة بالفكر والتخطيط ال�صترياتيجى . «
منط الداره الدميقراطية التى تعتمد امل�صاركة الفعاله لكافة الأطراف   ) الطالب ( . «
البتكار والبداع بغر�ض التغيري الهادف . «
ال�صتقالل مبا ي�صمن احرتام املوؤ�ص�صة وم�صئوليتها فى العمليات . «
اللتزام وعدم التخلى عن امل�صئوليات والواجبات . «
التعلم امل�صتمر من جانب املوؤ�ص�صة واملعتمد على ال�صتفادة من اخلربات . «
املنافع املتبادلة بني جميع الأطراف ذات العالقة )الطالب ( .  «
الهتمام بالعمليات الفنية والت�صغيلية فى املوؤ�ص�صة . «
الهتمام بالتغذية املرتدة واحلر�ض على جمع املعلومات وتوثيقها. «
أهلية المؤسسة التعليمية للتقدم لالعتماد  ●

 املوؤ�ص�صة حا�صلة على الرتخي�ض للعمل كموؤ�ص�صه للتعليم العاىل . «
 منحت �صهادة درا�صية فى اأحد براجمها التعليمية مره واحده على ا لأقل اأو اأمتت دوره درا�صية كامله0 «
، ونظم تقارير �صنوية وخطة حت�صني  « اإ�صرتاتيجيه ونظم مراجعه داخليه  املنتظمة خطه  ال�صجالت   لديها من واقع 

الآداء على اأن تقدم للهيئة ) وفقا للنماذج التى اأعدتها الهيئة (.
 لديها جمل�ض ر�صمى م�صطلع بالإدارة ) جمل�ض الكلية - املعهد .... اإلخ ( وي�صمح ت�صكيله بتمثيل املجال�ض احلاكمة داخل  «

املوؤ�ص�صة ) جمال�ض اأق�صام ...... اإلخ ( 0
 للموؤ�ص�صة ر�صالة حمدده ومعتمده ومعلنه . «
 موافقة اجلهة التابعة لها املوؤ�ص�صة مبا�صرة )كاجلامعة( على طلب التقدم لالعتماد . «
خطوات التقدم لالعتماد ●

اأ - ا�صتيفاء املوؤ�ص�صة لطلب التقدم لالعتماد 
التقدمي بطلب العتماد وفق النموذج املعد لذلك ويرفق به ما يفيد :

التزام املوؤ�ص�صة باملعايري التى حددتها الهيئة  «
اأن املوؤ�ص�صة مرخ�ض لها قانونا مبنح ال�صهادات الدرا�صية التى متنحها «
موافقة اجلهة التابعة لها مبا�صرة للتقدم لالعتماد «
اأن املوؤ�ص�صة قد منحت �صهادة درا�صية واحده على الأقل فى اأحد براجمها التعليمية اأو اأمتت دوره درا�صية متكاملة .   «
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اأن املوؤ�ص�صة لديها من واقع ال�صجالت خطه اإ�صرتاتيجية ونظم مراجعة داخلية ، ونظم تقارير �صنوية وخطة حت�صني  «
الأداء على اأن تقدم للهيئة وفقا للنماذج التى اأعدتها الهيئة . 

قبول طلب العتماد «
تتاأكد الهيئة من ا�صتيفاء املوؤ�ص�صة لل�صروط ال�صابقة «
تفيد املوؤ�ص�صة ر�صميا خالل مده ل تزيد عن ثالثني يوما من تاريخ تقدمي الطلب بقبولها الطلب اأو رف�صه مع تو�صيح  «

الأ�صباب .
ت�صديد الر�صوم املعلن عنها ويجب اأن ت�صدد بعد قبول الطلب مبا�صرة . «
تقدم الهيئة للموؤ�ص�صة النماذج والبيانات الالزم ا�صتيفاوؤها ودليال ي�صاعد املوؤ�ص�صة على ملء هذه النماذج والإ�صدارات  «

طلب  على  وبناء  ذلك  الأمر  تطلب  اإن  فنيا  دعما  للموؤ�ص�صة  الهيئة  تقدم  كما   ، للهيئة  اللكرتونى  املوقع  على  متاحة 
املوؤ�ص�صة .

تقدمي الدرا�صة الذاتية اخلا�صة باملوؤ�ص�صة والدرا�صات املوثقة التى تثبت ا�صتيفاءها للمعايري وب�صفه خا�صة :  «
روؤية ور�صالة املوؤ�ص�صة  «
درا�صة التقومي الذاتى التى قامت بها املوؤ�ص�صة  «
خطة التح�صني ونتائج تنفيذها التى متت بالفعل  «
نظم التقومي و�صبط اجلودة باملوؤ�ص�صة «
اأية بيانات اأو درا�صات اأو م�صتندات اأخرى تطلبها الهيئة «

ب - تقومي املوؤ�ص�صة
تخطر الهيئة املوؤ�ص�صة بالجراءات التى �صيتم اإتباعها لإمتام عملية التقومي  ) اأ�صماء املراجعون - مواعيد الزيارات  «

...... اإلخ ( 
ما بني تقدمي الطلب وزيارة املوؤ�ص�صة للتقومي واملراجعة تقوم الهيئة مبجموعة اإجراءات داخليه ت�صتمل على : «
ت�صكيل فريق املراجعني «
 فح�ض الدرا�صة الذاتية للموؤ�ص�صة  «
الزيارة التمهيدية  «
الزيارة امليدانية «
تقرير املراجعة اخلارجية ويقدمه فريق املراجعة  «
تخطر الهيئة املوؤ�ص�صة بنتائج عملية التقومي واملراجعة خالل �صتني يوما من انتهائها وفقا ملا يلى : «
مينح العتماد فى حال ا�صتيفاء املوؤ�ص�صة للمعايري  «

فى حالة عدم ا�صتيفاء املوؤ�ص�صة بع�ض معايري اجلودة - غري احلاكمة -  تخطر الهيئة املوؤ�ص�صة بتقرير مف�صل يحدد نواحى 
القوة وكذا املعايري التى مل يتم ا�صتيفاوؤها وكيفية التح�صني ل�صتيفاء امل�صتوى املطلوب ومتنح املوؤ�ص�صة مهلة خم�صة ع�صر يوما 
اأ�صهر من تاريخ  للرد على خطاب الهيئة وحتدد فيه املدة التى تراها منا�صبة ل�صتيفاء جوانب الق�صور بحد اأق�صى ت�صعة 

الإخطار حيث يتم اإعادة اإجراء التقومي مره اأخرى واإ�صدار قرار نهائى ل متنح بعده املوؤ�ص�صة مهله اأخرى 
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 يحجب العتماد عن املوؤ�ص�صة فى حالة عدم قدرتها على ا�صتيفاء املعايري احلاكمة :
عدم قدرتها على حتقيق بع�ض املعايري اخلا�صة بالفاعلية التعليمية واملتعلقة باملعايري الأكادميية ، والربامج واملقررات  «

، والتعليم والتعلم ، حيث تعتمد من املعايري احلاكمة فى عملية العتماد .
اإذا ت�صمنت ر�صالة املوؤ�ص�صة منح دبلومات ودرجات جامعية عليا ) ماج�صتري / دكتوراه ( ومل ت�صتوف مرحلة الدرا�صات  «

العليا باملوؤ�ص�صة امل�صتوى املطلوب ل متنح �صهادة العتماد حتى واإن ا�صتوفت املرحلة اجلامعية الأوىل بها كافة املعايري 
التى حددتها الهيئة حيث تعترب من املعايري احلاكمة اأي�صا .

اإذا مل حت�صل املوؤ�ص�صة على �صهادة العتماد وفقا لتقرير فريق املراجعة يحال الأمر للوزير املخت�ض ويت�صمن قرار الإحالة 
ما يلى :

 درجة العجز فى ال�صتيفاء ) متو�صط - �صديد ( «
املعايري التى مل تطبقها املوؤ�ص�صة «
ما يجب على املوؤ�ص�صة القيام به للح�صول على العتماد «

للوزير وبالت�صاور مع الهيئة اتخاذ اأحد الإجراءات اأو التدابري املنا�صبة فى �صوء القانون واأحكامه ومن قبيل ذلك : 
تاأهيل املوؤ�ص�صة على نفقتها «
اإلزامها بتغيري اإدارتها  «
 اإيقاف قبول طالب جدد باأق�صامها «
حتى تتم ا�صتيفاء معايريها وذلك خالل عام درا�صى واحد «
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متابعة الهيئة للمؤسسات المعتمدة

ت�صع الهيئة نظاما دوريا ملراجعة ومتابعة املوؤ�ص�صات املعتمدة طوال فرتة �صالحية �صهادة العتماد ) خم�ض �صنوات ( بهدف 

التاأكد من ا�صتمرار ن�صاطها ونظام العمل بها وبراجمها وفقا ملعايري العتماد وقد ينتج عن ذلك .

استمرار االعتماد  ●

 فى حال حفاظها على ال�صروط التى اعتمدت فى �صوئها وا�صتمرارها فى تطبيق خطة التح�صني .

وقف شهادة االعتماد  ●

اأو ارتكبت  اأنها فقدت اأحد ال�صروط املوؤهلة لالعتماد  اأو الفح�ض الدورى ملوؤ�ص�صة  اأو املراجعة  اإذا تبني من اأعمال املتابعة   

خمالفات اأو تعديال فى ن�صاطها اأو نظام العمل بها مبا يخل با�صتيفائها ل�صروط العتماد.

إلغاء شهادة االعتماد: ●

 اإذا تبني من اأعمال املتابعة واملراجعة اأو الفح�ض الدورى للموؤ�ص�صة اأنها ارتكبت خمالفات ج�صيمه وقامت بتغيريات جوهريه 

فى اأدائها اأو اإجراءاتها اأو ثبت اأن البيانات اأو امل�صتندات التى قدمتها للح�صول على العتماد غري �صحيحة اأو اأنها ح�صلت 

على العتماد عن طريق الغ�ض والتدلي�ض 

يلغى جمل�ض اإدارة الهيئة قرار اإيقاف �صهادة العتماد اإذا اأزالت املوؤ�ص�صة الأ�صباب التى بنى عليها هذا القرار.
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  ملحق

المفاهيم األساسية والمصطلحات
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ملحق..... المفاهيم األساسية والمصطلحات

هذه  باأن  دراية  على  والهيئة   ، منها  كل  اأمام  املو�صحة  املعانى  على  الهيئة  توؤكد  وامل�صطلحات  املفاهيم  هذه  ا�صتخدام  عند 

املفاهيم وامل�صطلحات قد تكون وردت مبعانى خمتلفة فى مراجع اأو اأدلة اأخرى 0 وتوؤكد الهيئة على اأن هذه املفاهيم قد مت 

تب�صيطها ب�صورة كبريه لتعظيم ال�صتفادة منها مبا يتنا�صب مع الفئة امل�صتهدفة من هذا الدليل 

ضمان الجودة : العملية اخلا�صة بالتحقق من اأن املعايري الأكادميية واملوؤ�ص�صية املتوافقة مع ر�صالة املوؤ�ص�صة التعليمية قد 

مت حتديدها وتعريفها وحتقيقها على النحو الذى يتوافق مع املعايري املناظرة لها �صواء على امل�صتوى القومى اأو العاملى

 معايير االعتماد : املعايري هى احلد الأدنى املطلوب توافره لدى املوؤ�ص�صة وتعترب موجهات لالأداء واملمار�صات ويتم العتماد 

ثمانية  ت�صتمل على  املعايري وهى  لهذه  ا�صتيفائها  اأن تراجع مدى  دوما  املوؤ�ص�صة  لها وعلى  املوؤ�ص�صة  ا�صتيفاء  فى �صوء مدى 

معايري ترتبط بقدرة املوؤ�ص�صة وثمانية معايري ترتبط بالفاعلية التعليمية لها ) راجع دليل العتماد على موقع الهيئة( .

زيارات المراجعة : زيارات تتم مبعرفة فريق م�صكل من الهيئة القومية ) يعرف بفريق املراجعة اخلارجية ( لتقومي مدى 

ا�صتيفاء املوؤ�ص�صة التعليمية لفريق اجلودة والعتماد .

 المؤسسة التعليمية ) مشار إليها بالمؤسسة ( : هى الكلية اأو املعهد العاىل التى تنتمى اإليه للح�صول على الدرجة 

العلمية ) بكالوريو�ض اأو لي�صان�ض ( اأو درجة اأعلى )دبلوم / ماج�صتري / دكتوراه ......( . 

رسالة الكلية / المعهد :  هى الوجه الذى يعرب عن الكلية / املعهد وجمال عملها وتعترب املوجه الأ�صا�صى لكافة اأن�صطتها 

وتو�صح هويتها وماذا ت�صعى الكلية / املعهد لتحقيقه .

وحدة اإدارة اجلودة: الوحدة امل�صوؤله عن اإدارة اجلودة داخل املوؤ�ص�صة ويتوافر لديها كافة الوثائق والأدلة اخلا�صة باإدارة 

اجلودة داخل املوؤ�ص�صة .

 األستاذ الجامعى : يق�صد به فى �صياق هذا الدليل ع�صو هيئة التدري�ض ) اأ�صتاذ -  اأ�صتاذ م�صاعد - مدر�ض ( اأو ع�صو الهيئة 

املعاونة ) مدر�ض م�صاعد - معيد ( .

مرشد أكاديمى : يقدم خدمات الإر�صاد الأكادميي من خالل متابعة اأداء الطالب ومعاونته فى اختيار املقررات اأو تغيريها 

كل ف�صل درا�صى ..... اإلخ   ومن اأهم اخل�صائ�ض التى يتحلى بها 

المرشد األكاديمى : العدل ، والدفء فى املعاملة ، التاأثري ، فهم الدور الر�صادى ، مراعاة م�صاعر الطلبة ، الهتمام بتقدم 

الإر�صادية  املو�صوعات  يتقبل   0 الدرا�صية  م�صتوياتهم  كافة  مع  والتعامل   ، م�صكالتهم  حل  على  واملقدرة   ، الدرا�صى  �صريهم 

القدرة على تطوير  ، ولديه  ، ويتفهم م�صكالتهم وحاجاتهم  باأنف�صهم  الطلبة على اتخاذ قراراتهم  ، ي�صجع  برحابة �صدر 

قدراتهم ، ويتواجد فى مكتبه عند احلاجة له .

املعارف واملهارات واخلربات والجتاهات فى جمال التخ�ص�ض وفى جمال   مواصفات الطالب الجيد: ميتلك جمموعه من 

احلياة واملواطنة فى اإطار اأخالقى قومي وقد حددت الهيئة جمموعة من املعايري يجب توافرها فى اخلريج ي�صعى اجلميع  ) 

الأ�صتاذ- الطالب - القيادات .... اإلخ ( لتحقيقها من خالل منظومة اجلودة .



دليل الطالب  للجودة

23كلية الهند�صة – جامعة املن�صورة

المعنيون باألمر : جميع اأع�صاء جمتمع املوؤ�ص�صة واملجتمع املحلى اأو املدنى ذوو ال�صلة باملوؤ�ص�صة . 

الطالب المتعثرين : ذوو �صعوبات تعلم . ومن مل يحققوا النتائج التعليمية امل�صتهدفة واملتعر�صون للر�صوب . 

المراجعون الخارجيون والمراجعون الداخليون : املراجعون اخلارجيون هم الفريق امل�صكل من الهيئة للقيام باملراجعة 

اأو اجلامعة للتحقق من ا�صتيفاء معايري  اأى فريق عمل ت�صكله الكلية / املعهد   اخلارجية بينما واملراجعون الداخليون هم 

اجلودة باملوؤ�ص�صة 0

المجتمع المحلى : كافة الأفراد واملوؤ�ص�صات واجلهات التى لها اهتمام اأو م�صلحة ما مثل النقابة املهنية املرتبطة بربامج 

املوؤ�ص�صة ، واأفراد وموؤ�ص�صات املجتمع املدنى التى تتعامل مع املوؤ�ص�صة كم�صتهلكني خلدماتها ، اأو يقومون بتوفري اأماكن التدريب 

، اأو ي�صكلون املجتمع املحلى للموؤ�ص�صة جغرافيا ..... اإلخ .

لتح�صني  متوا�صلة  جهود  فى  متبادل   اإ�صهام   خالل  من  واملوؤ�ص�صة  املجتمع  بني  الفعال  الإندماج   : المجتمعية   المشاركة 

التعليم وزيادة فاعليته وحل م�صكالت جمتمعية وتقدمي خدمات لأفراده وموؤ�ص�صاته مبا يعود بالنفع والفائدة على املجتمع 

وعلى املوؤ�ص�صة التعليمية .

اإلرشاد األكاديمى : تعريف الطالب بالربامج الأكادميية والأنظمة والقوانني داخل الكلية / املعهد وكذلك ك�صف ميولهم 

وقدراتهم واإتاحة الفر�صة لهم لال�صتفادة من خربات اأع�صاء هيئة التدري�ض مل�صاعدتهم فى حل م�صكالتهم بالطرق العلمية 

املالئمة لكل حالة ويهدف اأي�صًا اإىل م�صاعدة الطالب على اإكت�صاف ذاته واإتخاذ قراراته بنف�صه وخا�صة كيفية التغلب على 

ال�صعوبات التى تعرت�ض م�صاره الدار�صى . 

التخطيط اإلستراتيجى : حتديد روؤية ور�صالة املوؤ�ص�صة وغاياتها واأهدافها الإ�صرتاجتية التى يجب اأن حتقيقها فى فرتة 

زمنية طويلة ) 5 �صنوات فاأكرث ( وكذلك الو�صائل الالزمة لتحقيق ذلك . 

الخطة اإلستراتيجية  : متثل ناجت عملية التخطيط الإ�صرتاتيجى ويجب اأن تكون مكتوبة ومعتمدة وحتدد روؤية ور�صالة 

 / اإ�صرتاتيجية اجلامعية  لتحقيق ذلك وتعك�ض  وامل�صتقبلية  املتاحة  والو�صائل  الإ�صرتاتيجية  واأهدافها  املوؤ�ص�صة وغاياتها 

الأكادميية . 

غايات  حتقيق  اأجل  من  بها  القيام  املطلوب  واملهام  الأن�صطة  خمتلف  تت�صمن   : المؤسسة    إلستراتيجية  التنفيذية  الخطة 

املوؤ�ص�صة واأهدافها الإ�صرتاتيجية مع حتديد دقيق للم�صئوليات واجلدول الزمنى وموؤ�صرات املتابعة والتقييم وم�صتويات الإجناز . 

اإلجراءات التصحيحية والوقائية  : هى جمموعة الإجراءات التى تقرر املوؤ�ص�صة القيام بها لإ�صتيفاء معايري غري م�صتوفاه 

اأو لتعزيز الأداء اخلا�ض ببع�ض املعايري امل�صتوفاه بالفعل للحفاظ على اإ�صتيفائها ويو�صع ذلك من خالل اإجراءات منظمة 

حتدد املهام وتوزيع الأدوار والزمن املحدد للتنفيذ ويتم متابعتها فيما يعرف بخطة التح�صني .  

التطوير   : تلك اجلهود املخططة التى يبذلها اأفراد جمتمع املوؤ�ص�صة لتطوير م�صتوى اأدائها . 

واإجراءات  للمتابعة  واآلية  الزمنى  والإطار  التنفيذ  وم�صئوليات  التطوير  لعملية  املطلوبة  املهام  حتديد   : التطوير   خطط 

بديلة فى حالة تعرث التنفيذ . 
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آلية مناسبة :  طريقة تعلنها الكلية / املعهد وتتبناها تتنا�صب مع طبيعتها وطبيعة الطالب بها مثل �صندوق ال�صكاوى - 

التقدم بطلب اأو تظلم - اإر�صال بريد اإلكرتونى . 

اإلستبيانة ) اإلستبيان ( :اأدوات مقننة لإ�صتطالع راأى اأو جتميع بيانات عن مو�صوع / مو�صوعات حمددة وتعد وفقًا ل�صروط 

علمية ويتم حتليل نتائجها اإح�صائيًا ملعرفة الآراء . 

تغذية راجعة : الإ�صتفادة  من نتائج عملية التقومي وت�صحيح امل�صار نحو الهدف املطلوب . 

البرامج األكاديمية :  يتم تنفيذها فى املوؤ�ص�صات يهدف احل�صول على درجة علمية   بكالوريو�ض / لي�صان�ض / ماج�صتري / 

دكتوراه ..... اإلخ ( ويت�صمن املناهج واملقررات والأن�صطة التى تك�صب الطالب املعرفة واملهارات والقيم الالزمة حتقيق اأهداف 

تعليمية خمططة وفى تخ�صي�ض درا�صى حمدد . 

والتقومي  التدري�ض  واأن�صطة  ال�صابقة  الأعوام  عن  وتقاريره  املقرر  تو�صيف  على  يحتوى  ملف   : المقرر   / البرنامج  ملف 

وتعليقات الطالب وراأى اخلرباء والإجراءات التى اإتخذت لتح�صينه والإجراءات اجلارى تنفيذها وكل ما يرتبط باملقرر 

الأداء بغ�ض  اإرتقاء وحت�صن  الأداء وي�صمن  املا�صى فى حت�صني  العام  الإ�صتفادة من خربات  يتم  اأف�صل حيث  اأداء  ليت�صمن 

النظر عن امل�صئول عن املقرر . 

توصيف البرنامج / المقرر : ي�صم حتديدًا للمعايري الأكادميية والأهداف والنتائج التعليمية امل�صتهدفة واإ�صرتاتيجيات 

التدري�ض والتقومي ويحدد املقررات الدرا�صية وتوزيع �صاعاتها وكل ما يرتبط بالربنامج لنجاح تنفيذه . 

غري  جمموعات  �صمن  الطالب  يعمل  حيث  الطالب  حول  يتمحور  تعلم  اأ�صلوب  هو  التعاونى  التعليم    : التعاونى  التعليم 

اأفراد كل جمموعة ما  متجان�صة ) ت�صم م�صتويات معرفية ومهارية خمتلفة ( لتحقيق هدف تعليمى م�صرتك يرتاوح عدد 

بني 4-6 اأفراد واأحد اأهم م�صلمات التعلم التعاونى اأنه ل ي�صمح للطالب اأن يكونوا متلقني �صلبيني بل يتم حثهم على امل�صاركة 

الفاعلة فى التعلم ليتفاعلوا مع زمالئهم وي�صرحوا لهم ما تعلموه وي�صتمعوا لوجهات نظرهم وي�صجع بع�صهم البع�ض ويدعمه 

 .

 التعلم الذاتى :  قدره الطالب على الإ�صتمرار فى تنمية قدراته ومهاراته املعرفية والذهنية واملهنية ذاتيًا وذلك بخالف 

الطرق النمطية فى التعلم . 

التدريب الميدانى :  تدريب فى جمال العمل الذى يعد الطالب لالإلتحاق به مثل التدريب بامل�صانع وامل�صت�صفيات واملدار�ض 

........ اإلخ . 

نواجت التعلم امل�صتهدفة ) خمرجات التعلم (  ما ينبغى اأن يكت�صبه املتعلم من معارف ومهارات واإجتاهات وقيم وتعك�ض املعايري 

الأكادميية وقابلة للقيا�ض وكذا ترتبط ب�صكل وا�صح بالطرق املختلفة لتقومي الطالب .

الساعات المكتبية :  �صاعات حمددة يتواجد بها اأع�صاء هيئة التدري�ض مبكاتبهم لإ�صتقبال الطالب ومناق�صة اأية م�صكالت 

تعليمية ترتبط بهم والعمل على اإر�صادهم حللها . 
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دليل الطالب  دليل تقومي الكلية / املعهد باإعداده وتوزيعه على الطالب يحوى معلومات تهمهم عن الكلية / املعهد والربامج 

املتاحة واآليات الإلتحاق بها واخلدمات التعليمية والإجتماعية وال�صحية والنف�صية والثقافية .... اإلخ التى تقدمها الكلية 

/ املعهد وكيفية الإ�صتفادة منها   . 

تقويم الطالب :   جمموعة من الطرق التى من بينها الإمتحانات تقرها املوؤ�ص�صة لقيا�ض مدى اإجناز وحتقيق نتائج التعلم 

امل�صتهدفة ) قدرات ومهارات الطالب املعرفية والذهنية واملهنية ( من برنامج تعليمى اأو مقرر درا�صى معني .  
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