وٍِزع ؿؤال ِفػض هفؾي ًوة  : ًٍ ،من ًٍ الموٍط بي ثصؾّن زٍدة الجػلّم برةمػجَ ؟ ًو ًٍ راّؽ الرةمػة ؟ ًو ًٍ
أ
أ
أ
غمّع النلّة  /المػٌع ؟ ًو ًٍ الؿجةذ الرةمػَ ؟ ً ....و ثػجكع ان لم ان دو ًرا ؟!!
أ
أ
فَ الصكّكة فإن اإلزةبة غن هو ًغى الؿبلة ِةثَ بوػم ! إن ثعبق هظم الرٍدة فَ موظٍمة الجػلّم بنلّجم  /مػٌعك
أ
أ
مؾبٍلة هو من  :الكّةدة الرةمػّة  ،والؿجةذ الرةمػَ والػةملّن غالوة غلَ مؾبٍلّجم اهت فَ ًغى الموظٍمة .
أ
أ
أ
إن ًغا العلّو مٍزي إلّم اهت لٍّضس لم دور هو من الكّةدات الرةمػّة والؿةثغة بطفة غةمة ودورك اهت بطفة طةضة
فَ ثصكّق زٍدة الجػلّم برةمػجم .

أوالً  :دور الطالب فى تطبيق نظم جودة التعليم باجلامعة
أ
أ
أ
أ
فَ البعاِة ِرب ان ثػػف ان مصٍر موظٍمة الجػلّم بةلرةمػة ًٍ اهت  ...هػم العةلب ًٍ المؾجٌعف الؿةؿَ من الػملّة
أ
الجػلّمّة فنو مة ِعور شٍلم من مصةضػات وإمجصةهةت وهعوات وغّػًة غػضٌة الؿةؿَ اإلرثكةء بمؾجٍاك ومٌةراثم الجَ
ثؤًلم وثرػلم لةد ًرا غلَ الموةفؾة فَ ؿٍق الػمو الغى ثؼداد فّي شعة الموةفؾة ً
ٍِمة بػع ٍِم ومن ًوة فإن دورك فَ
أ
أ
ثصؾّن الظعمة الجػلّمّة الجَ ثجلكةًة فَ زةمػجم ًٍ العور الؿةؿَ بو المصػك لبةلَ الظػاف المشجػهة مػم فَ
أ
الموظٍمة الرةمػّة فةهت ببؾةظة مجلكَ الظعمة من المؤؿؾة الجػلّمّة الجَ الجصكت بٌة وثػمو المؤؿؾة غلَ ثصؾّن
أ
الظعمة الجػلّمّة الجَ ثجلكةًة فَ الرةمػة وًٍ الغػض الؿةؿَ من ثعبّق هظم الرٍدة فَ الجػلّم .
آ
أ
أ
وفَ ضٍء مة ثكعم فإهي ِمنن بلٍرة دورك الؿةؿَ فَ ثعبّق هظم زٍدة الجػلّم بنلّجم او مػٌعك فَ المصةور الثّة :
 املنوج

أ أ أ
اؿةل اؿجةذ هو مكػر ثكٍم بعراؿجي غن مظػزةت الجػلم المؾجٌعفة موي .
أ أ
اؿةل غن ثٍضّف البػهةمذ الغى ثعرس مكػراثي .

 التعليم والتعلم

أ
أ
ؿةغع اؿةثغثم فَ غملجَ الجػلّم والجػلم بةن ثؤدى مة ِؾوع إلّم من ثنلّفةت ولػاءات وشةرك بفةغلّة فَ
أ
الموةلشةت الجَ ثعػح داطو لةغةت المصةضػات وإظػح اؿبلة ًةدفة وبوةءة .
أ
أ
ثفةغو مع اؿةثغثم لجعبّق اؿةلّب الجػلم الصعِدة ( الجػلم اإل لن جػوهَ – الجػلم الغاثَ  ....إلض ) والجَ ثٌعف
أ
إلَ ثؾلّصم بمٌةرات اؿةؿّة ِعلبٌة ؿٍق الػمو .
شةرك فَ بػامذ الجعرِب الجَ ثػكعًة الرةمػة بٌعف ثومّة مٌةراثم وإه جؾةب مؼِع من المػلٍمةت والمػةرف .
أ
شةرك بفةغلّة فَ الجعرِب المّعاهَ الغى ِمدو اًم مجعلبةت اإللجصةق بؾٍق الػمو .

 التقييم :

ً أ
أ
أ
مٍضٍغّة إلَ الطَ
اشػص غلَ ثكّّم غملّجَ  :الجػلّم والجػلم الغى ثجفةغو طاللي مع اؿةثغثم وان ثنٍن
أ
العرزةت شجَ ِجصكق الٌعف المػزٍ من ًغا الجكّّم وغةدة مة ِرػى ًغا الجكّّم من طالل اؿةلّب رؿمّة مدو
أ
أ
أ
 ( :اإلؿجبةهة ( اإلؿجبّةن ) الغى ِجم إؿجّفةؤى فَ هٌةِة ثعرِؽ المكػر او بإؿجظعام اؿةلّب غّػ رؿمّة مدو  :ان
أ
أ
أ
أ أ أ
ِؾةلم اشع اؿةثغثم غن راِم فَ مكػر دراؿَ مة او غن طعمة ثػلّمّة اطػى ثجلكةًة بةلنلّة  /المػٌع .
أ
ثصو بةلؾلٍك اإلِرةبَ وثظو غن الؾلبّة ففَ شةلة غعم رضةام غن اى شئ بمؤؿؾجم الجػلّمّة فالبع من
أ
آ
ثٍضّلة للمؾبٍلّن وغةدة مة ؿٍف ثرع بةلنلّة  /المػٌع الّة موةؿبة إلؿجكبةل شنٍاك فةشؾن إؿجظعامٌة .

 العمل اجلماعى :

أ
ؿةغع وؿةهع زمالام فَ الفٌم والجػلم وهغلم فَ ثٍضّس اًمّة دورًم فَ ثصكّق زٍدة الجػلّم لجضمن
ًأ
مؾجكبال افضو لم ولٍظوم .
أ أ
أ
اشػص غلَ المشةرهة فَ اداء اهشعة الجػلم مع زمالام لجومّة مٌةرات الػمو الرمةغَ .

 الدعم الطالبى :

ً أ
أ
زّعا واشػص غلَ مػػفة هظةم العراؿة بٌة وهّفّة إلجصةلم بةلجظططةت
إلػا دلّو العةلب الظةص بنلّجم
المظجلفة بٌة وهغلم هظم اإلمجصةهةت والكٍاغع الموظمة لٌة .

أ
اشػص غلَ اإلؿجفةدة من طعمةت رغةِة الشبةب المجةشة بةلنلّة  /المػٌع .
أ
أ
أ
أ
اشػص غلَ موةلشة اؿجةذك فَ هجةاذ اإلمجصةهةت لنَ ثكف غلَ اؿبةب اطعةام لجػمو غلَ ثروبٌة فَ
اإلمجصةهةت الكةدمة .
أ أ
أ
أ
أ
اشػص غلَ الجٍاضو العاام مع المػشع ال هةدِمَ الظةص بم واؿةلي غن هو مة ثػِع واظلب هطّصجي بإؿجمػار
 زسم سياسات الكلية  /املعود :

أ
اشػص غلَ ثمدّلم فَ إثظةذ الكػارات بنلّجم وفَ وضع طعط الجعٍِػ والظعة اإلؿجػثّرّة للنلّة وذلم من
طالل إشػاك ممدلّن غوم وغن زمالام فَ اللرةن المظجلفة بةلنلّة  /المػٌع .
أ
ثػػف رؿةلة النلّة  /المػٌع وطعجٌة المؾجكبلّة وشةرك بػاِم فَ غملّةت الجصؾّن والجعٍِػ .

 إختاذ قسازات سديدة :

أ
إثظغ لػارات بوةءة وهةلشٌة مع اغضةء النلّة  /المػٌع بٌعف مؼِع من ثصكّق هظم الرٍدة .
أ
أ
غبػ غن معى رضةام غن الممةرؿةت الجَ ثكٍم بٌة النلّة  /المػٌع ؿٍاء موٌة مة ِظص اغضةء ًّبة الجعرِؽ او
أ
الرٌةز اإلدارى او الجرٌّؼات والمػةمو الجَ ثٍفػًة النلّة  /المػٌع .
أ
أ
لةرن بّن مة ثنؾبي من مٌةرات مع مجعلبةت ؿٍق الػمو واضصةب مؤؿؾةثي والمػوّّن بةلمػ وشعد فَ ضٍء
ذلم مجعلبةثم الجَ ثوةلشٌة فَ مؤؿؾجم ولعم بٌة مكجػشةت بوةءة .

 اعتماد الكلية  /املعود :

ؿٍف ِجٍلَ غلَ هلّجم  /مػٌعك زِةرات للمػازػة ِكٍم بٌة مػازػٍن طبػاء فَ مرةل زٍدة الجػلّم ثةبػّن للٌّبة
أ
أ
الكٍمّة لضمةن زٍدة الجػلّم واإلغجمةد  ،اشػص غلَ إمعادًم بةلمػلٍمةت الطصّصة دون المبةلغة غوعمة ِعلب راِم
أ
فَ ًغا الشةن .
 املوازد والتجويزات بالكلية  /املعود :

أ
آ
أ
أاشػص ً
زّعا غلَ اإلؿجفةدة من مٍارد هلّجم  /مػٌعك ( من جبة وازٌؼة شةؿب الَ  ،وادوات المػةمو  .....إلض
).
أ
أ
اشؾن إؿجظعام ًغى المٍارد  ،فٌَ من ازلم .

 املشازكة اجملتمعية :

أ
شةرك مؤؿؾجم فَ بػامذ الجٍغّة المرجمػّة والبّبّة فٌَ زؼء ل ِجرؼا من مجعلبةت إه جؾةبم لمٌةرات الػمو
.
أ
لعم الظعمة لغضةء المرجمع المصلَ وشةرك فَ ثفػّو المشةرهة المرجمػّة الجَ ثكٍم بٌة الرةمػة .
شةرك بفةغلّة فَ الوعوات الػلمّة وإزػاء البصٍث الجَ ِجم ثعرِبم من طاللٌة غلَ المٌةرات الػكلّة والػملّة
الجَ ِجعلبٌة ؿٍق الػمو .

 احملاسبية املشتمسة :

أ ً أ أ
ول بةول واشنم غلَ معى مػاغةثم لمٍاضفةت العةلب الرّع .
شةؿب هفؾم ا
أ
أ
اظلب إؿجشةرة اإلرشةد الهةدِمَ فَ هلّجم  /مػٌعك إن ثعلب المػ ذلم .
ثةبع مة ِصعث فَ هلّجم  /مػٌعك فَ ضٍء مػةِّػ الرٍدة لإلؿٌةم فَ الجعٍِػ .

ثانياً  :دور األستاذ فى تطبيق نظم جودة التعليم باجلامعة
أ
أ
أ ً أ
ؿةؿة من اؿؽ البوةء الرةمػَ همة ان دورى ِجػعى الجعرِؽ إلَ الجةخّػ فَ شظطّةت
إن دور غضٍ ًّبة الجعرِؽ ِمدو ا
أ
العالب من طالل البػامذ والوشعةت الػلمّة الجَ ِصػص غلَ ثوفّغًة والرعِػ ذهػى فَ ًغا الطعد ان دور غضٍ ًّبة
أ
الجعرِؽ فَ الموظٍمة الرةمػّة ِظجلف بإطجالف شرم الرةمػة ومؾبٍلّةثٌة وثبةِن الهظمة الجَ ثؾجوع إلٌّة فَ ثصعِع
أ
أ
أ
فلؾفجٌة واًعافٌة وثجػهؼ ادوارى فَ مرةلت الجعرِؽ والبصح الػلمَ والجةلّف والجػزمة وثكعِم طعمةت للمرجمع المصلَ
أ
من طالل المػاهؼ والمؤؿؾةت المجظططة وؿٍف ِجم الجػهّؼ غلَ دور الؿجةذ فَ موظٍمة زٍدة الجػلّم بطفة غةمة
آ
أ
وبطفة طةضة هو مة لي غاللة مبةشػة بم هعةلب وِمنن ثلظّص ثلم الدوار فَ الثَ :
 املناهج الدزاسية

وضع مظػزةت للجػلم وثٍضّف للمكػرات الجَ ِكٍم بجعرِؾٌة وهغلم المؾةًمة فَ ثٍضّف البػهةمذ العراؿَ
الرةمػَ .
هشػ الٍغَ بجٍضّف المكػر غلَ العالب فَ بعاِة الفطو العراؿَ والػمو غلَ ثٍغّجٌم بةلمظػزةت المػاد
ثصكّكٌة من ًغا المكػر .
ثعٍِػ مصجٍِةت المكػرات العراؿّة بمة ِجٍاءم مع المؾجرعات الصعِدة فَ المرةل الػلمَ للمكػر .
 التعليم والتعلم

إؿجظعام ظػق الجعرِؽ الفػةل مع العالب وإشػاهٌم بطفة داامة فَ الصٍار .
أ
إؿجظعام الؿةلّب الجػلّمّة الصعِدة مدو  :الجػلم اإللن جػوهَ وثشرّع وثعرِب ومجةبػة العالب إلؿجظعامٌة
بطٍرة فػةلة .
 التقييم

موةلشة العالب فَ هّفّة ثٍزِع درزةت الجكّّم فَ بعاِة الفطو العراؿَ .
أ
ثوٍِع اؿةلّب ثكٍِم العالب وثٍزِػٌة غلَ معار الفطو العراؿَ .
أ
إغالم العالب بوجةاذ ثكّّم اغمةلٌم مع إمعادًم بجغغِة رازػة .

 جودة األداء

إغعاد ملف المكػر بطٍرة مجنةملة .
المشةرهة فَ وضع وثوفّغ الظعة اإلؿجػاثّرّة للنلّة .
موةلشة رؤِة ورؿةلة النلّة  /المػٌع والمشةرهة فَ ضّةغجٌة وثصكّكٌة .
الصػص غلَ الجعٍِػ الغاثَ لمػلٍمةثي ومٌةراثي المظجلفة وإشجػاهي فَ المؤثمػات والوعوات ذات الػاللة .
اإلًجمةم بإزػاء البصٍث الجَ ثجوةول المشةهو الكٍمّة والمصلّة غلَ العولة .
الجػةون مع وشعة ضمةن الرٍدة بةلنلّة  /المػٌع فَ ضٍء دورى لجصكّق موظٍمة الرٍدة .
الجفةغو بإِرةبّة مع المػازػّن الظةرزّّن والعاطلّّن وشح زمالاي غلَ ذلم .
 دعم الطالب

أ
الصػص غلَ شضٍر المصةضػات والجٍازع اخوةء الؾةغةت المن جبّة .
أ
أ
الكّةدة بعورى همػشع اهةدِمُ للعالب غلَ اهمو وزي .

 املشازكة اجملتمعية

الػمو غلَ فجس لوٍات الجٍاضو مع مؤؿؾةت المرجمع ذات الػاللة وهغلم مع المػوّّن بةلػملّة الجػلّمّة .
غكع هعوات مع طبػاء مؤؿؾةت المرجمع المعهَ وزٌةت الجٍظّف لجبةدل الظبػات .
أ
المشةرهة فَ اللكةءات الٍظّفّة الجَ ثفجس ابٍاب غمو للعالب فَ مػشلة الجظػج من طالل الػبط مع ؿٍق
الػمو .

ثالجاً :دور القيادات اجلامعية فى تطبيق نظم جودة التعليم باجلامعة
هَ ثؾةغع وثصفؼ الكّةدات الرةمػّة فَ ثعبّق موظٍمة الرٍدة بةلجػلّم بةلنلّة  /المػٌع ِوبغَ غلٌّة اإلغجػاف بةلعلبة
آ
أ
ً
وغمٍمة ِمنن ثلظّص ًغا العور فَ الوكةط الثّة :
همصٍر للػملّة الجػلّمّة وبةلؿةثغة هموفغِن للػملّة الجػلّمّة
وضع طعة إؿجػاثّرّة مجنةملة ثشجمو غلَ الجػلّم والبصح الػلمَ وطعمة المرجمع .
أ
أ
ثفػّو لكةءات ثٍظّفّة لفجس ابٍاب غمو امةم العالب فَ مػشلة الجظػج .
آ
وضع الّة لجكبو شنةوى العالب والجػةمو مػٌة .
ثصؾّن وثعٍِػ لعةع شبٍن العالب للجؾػِع من غملّةت ثؾرّو المكػرات واإلمجصةهةت بةلنلّة  /المػٌع .
أ
إضعار دلّو للعةلب غلَ ان ِجضمن مػلٍمةت مجنةملة غن الػملّة الجػلّمّة وظػق العغم العالبَ .
وضع ؿّةؿة للجػةمو مع العالب المجػدػِن .
وضع بػهةمذ طةص للعالب المجفٍلّن .
وضع هظةم مجنةمو لإلرشةد الهةدِمَ بةلنلّة  /المػٌع .
إغالن ؿّةؿة النلّة  /المػٌع فَ مرةل الوشةط العالبَ والعغم بةلعػق المظجلفة .
مٍاضلة ثصعِح وثعٍِػ الموةًذ بغّة ثلبّة إشجّةزةت ؿٍق الػمو .
أ
إؿجكعةب اغضةء ًّائت الجعرِؽ من ذوى الن فةءات الػةلّة .
اإلؿجفةدة من الٍؿةاو الجػلّمّة واؿػة اإلهجشةر ه جنوٍلٍزّة المػلٍمةت والصةؿٍب واإلهجػهت  ....إلض .
أ
أ
مجةبػة وثصعِع المجعلبةت المفضلة إلشجّةزةت اضصةب الػمو والمػوّّن بةلمػ .

رابعاً  :دور اجملتمع واملعنيني فى منظومة اجلودة
 من هم املعنيون باألمس ؟

أ
أ
أ
أ
المػوٍّن بةلمػ ًم هو من لٌم ضلة مبةشػة او غّػ مبةشػة بةلمؤؿؾة ؿٍاء فَ زٍاهبٌة الجػلّمّة او المرجمػّ ة او البصدّ ة
أ
ولع ؿبق اإلشةرة لعور المػوّّن من داطو المؤؿؾة ( الؿجةذ – العةلب – الكّةدة ) .
 واآلن من هم املعنيون باألمس من ااز املسسشة ؟

أ
أ
أ
المػوٍّن بةلمػ من طةرج المؤؿؾة ًم من ِػثبع ٍن بػم و الظ ػِذ واهش عة المؤؿؾ ة غل َ ؿ بّو المد ةل اغض ةء الوكةب ةت
أ
المٌوّة اضصةب الػمو – زٌةت الجٍظّف الجَ ِكطعًة الظػِرٍن – المرجمع المصلَ  .....إلض .
ودور ًؤلء مصٍرى فَ زٍدة الػملّة الجػلّمّة وِمنن ثلظّطي من طالل خالخة مؾجٍِةت همة ِلَ :
 على مشتوى التخطيط

المشةرهة فَ ضّةغة رؤِة المؤؿؾة ورؿةلجٌة .
المشةرهة فَ مػازػة وثصعِح رؤِة المؤؿؾة ورؿةلجٌة .
المشةرهة فَ ثصعِع مٍاضفةت ( مػةرف – مٌةرات – إثرةًةت ...إلض ) الجَ ثجوةؿب مع ثٍلػةثٌم وإشجّةزةثٌم .
أ
آ
المشةرهة فَ الجظعّط وإثظةذ الكػارات الظةضة بجصعِع الولٍِةت والّةت الجوفّغ .
 على مشتوى التنفير

أ
المؾةًمة والمشةرهة فَ ثوفّغ الظعط الجَ ثجبوةًة المؤؿؾة لجصكّق اًعافٌة
أ
دغم المٍارد المةلّة والبشػِة والّةت اإلؿجفةدة موٌة بةلٍؿةاو المةدِة و المػوٍِة والدبّة فَ مرةل الجعرِؽ
والبصح الػلمَ والمشةرهة فَ المرجمػّة .

 على مشتوى املتابعة

المشةرهة فَ معى مجةبػة ثصكّق المؤؿؾة لػؿةلجٌة وثكعمٌة هصٍ رؤِجٌة .
المشةرهة فَ ثكّّم الجكعم فَ طعط الجصؾّن .
ثكعِم الجغغِة الػازػة للمؤؿؾة غن ؿّةؿةثٌة ولػاراثٌة ومؾجٍى الظػِذ والموجذ البصدَ الظةص بٌة والظعمةت
المرجمػّة الجَ ثكعمٌة للمرجمع المصّط .
أ
غّن المرجمع الكةامة بةلجكّّم غّػ الػؿمَ للمؤؿؾة الجػلّمّة بمة ِؾٌم فَ ثطصّس مؾةرًة او فَ هؾب خكة
المرجمع ثرةًٌة .
ثػؿّض لّمة الظػِذ المؤًو بةلمرجمع بمة ِجوةؿب مع إشجّةزةت ؿٍق الػمو ولّمة المؤؿؾة الجػلّمّة
المػجمعة .

