
  نظم الجودة بمؤسسات التعليم العاليالممارسات التطبيقية ل
  )ايالمعاهد العلالكليات و(  

  
تتمثل  أساسية عناصرعدة  توافرعلى  الجودة في مؤسسات التعليم العالي إدارة مانظ نجاح يعتمد

  :في االتي
  وحدة ضمان الجودة - ١

 قيادة واعية تدعم نظم الجودة - ٢

  توآيد الجودة و التقويم الذاتي  أدواتو  آلياتسياسات و  - ٣

 :الجودة  ضمانوحدة : اوال

درة  تمر سواءا للق ويم المس م ادوات المؤسسة للتق ة بضمان الجودة من اه دة المعني د الوح تع
درات         ة ق راد المؤسسة وتنمي ين اف ة الجودة ب المؤسسية او للفاعلية التعليمية ، ومرآزا لنشر ثقاف

  : اهم مسئولياتها في تتلخصو . االداري اعضاء هيئة التدريس و الجهاز 

 . نشر ثقافة الجودة بين افراد المؤسسة - ١

 . متابعة تطبيق األقسام و الوحدات األخرى آلليات نظم الجودة - ٢

 .هيئة التدريس و الجهاز اإلداري في مجال الجودة أعضاءتنمية قدرات  - ٣

 .التقويم المستمر سواء للقدرة المؤسسية او للفاعلية التعليمية - ٤

 .عرض ومناقشة قضايا الجودة في مجلس الكلية ومجالس األقسام - ٥

 التقرير السنوي للمؤسسة إصدارتنسيق  - ٦

 تنسيق جهود المؤسسة للتقدم لالعتماد - ٧

ق      ضمان يجب أن يتوافر لوحدةو  د وموث ة    ذو الجودة هيكل تنظيمي معتم ة تنظيمي في  واضحة  تبعي
  : باالتي يتسمهيكل المؤسسة 

ود مجلس  - ١ ق إدارةوج د وموث كيله  معتم دم تش دة، و  أغراضيخ ة  الوح د بصورة دوري ينعق
 .هقراراتوتحتفظ الوحدة بمحاضر اجتماعاته وتقارير لمتابعة تطبيق 

  المسئولياتدقة السلطات وبتحدد تنظم العمل ووموثقة  ومالية معتمدة إداريةوجود الئحة  - ٢

اونيهم  أعضاءوجود لجان عمل تضم ممثلي مختلف فئات  - ٣ رق   / هيئة التدريس و مع ي الف ممثل
ة من الطالب    ارات        / الدراسية المختلف رات والمه اين الخب ين، ويراعى تب ين عن اإلداري ممثل
 . لتغطية المهام المتعددة للوحدة

ة الوحدة بمرآز    - ٤ ل        يحدد الهيكل التنظيمي للمؤسسة عالق ا يسهم في تفعي ة بم الجودة بالجامع
 :من خاللند أنشطتها، و ذلك دورها ودعمها فنيًا ويسا



o   ،مراجعة المرآز لخطط الوحدة لضمان توافقها مع أهداف الجامعة  

o تقديم الوحدة تقريرا سنويا عن نشاطها للمرآز. 

o          دورات ه في االجتماعات وال وب عن دير الوحدة او من ين ي   ةالتدريبي مشارآة م الت
 .ينظمها مرآز الجودة بالجامعة

o  بالجامعة األخرىتبادل الخبرات و الممارسات الجيدة مع وحدات الجودة بالكليات . 

 
 :دعم القيادة األآاديمية إلدارة نظم الجودة: ثانيا

   :على القيادة دعم نظم الجودة الداخلية ويكون هذا الدعم في الصور التالية

 :دعم مادي - ١

 .الجودة وتجهيزات مناسبة للوحدة المعنية بإدارة الئمتوفير مكان م  

 .و الحرص على تنمية قدرات العاملين بها  بالكوادر المؤهلة إمدادها  

 .من مصروفات التشغيل و حوافز  توفير مخصصات مالية مناسبة  

وسائل ،  أدوات(وحدة توآيد الجودة  نفيذ أنشطةتسهيالت آافية ومناسبة لتتوفير  
 ).وما شابه ذلك، عمالة، االتصاالت

 وإتاحةمتمثال في التقدير واالعتراف والمساندة والتمكين من خالل التفويض : دعم معنوي  - ٢
 .القرارات التشغيلية اتخاذحرية 

 سياسات ألقسام األآاديمية واإلدارية لاللتزام بتنفيذ لالتوجيه والمتابعة : دعم اداري - ٣
  توآيد الجودةاخلي لوإجراءات النظام الد

  
  توآيد الجودة و التقويم المستمر  أدواتو  آلياتسياسات و : ثالثا

 
ليتها وجود منظومة متكاملة للتقييم اعآفاءة العملية التعليمية و ف القدرة المؤسسية و يتطلب التأآد من

و تقييم القدرة المؤسسية  .حدد مواطن الضعف و القوةو ي األهدافق مدى تحقيبما يقيس المستمر 
و يرصد آفاءة استخدام  أهدافهايتناول تناسب عناصر القدرة المؤسسية مع رسالة المؤسسة و 

  .المجتمعية األطرافو احتياجات  أراءالمجتمعية و يرصد  األنشطةو آذلك  األفراد أداءالموارد و 
ة من حيث المحتويات، و طرق ووسائط تقييم فاعلية العملية التعليمية يستهدف المقررات الدراسي أما

  . تدريسها، و مصادر التعليم والتعلم، و االمتحانات و أداء المعلم، و عالقاته المهنية بطالبه و زمالئه
وال يتوقف تقييم العملية التعليمية على ما يدور داخل القاعة الدراسية أو المؤسسة التعليمية بل 

  . مجتمع و في المستقبل المهني للخريجينيتخطاها إلى رصد أثرها الممتد في ال
  
  



  :د نظام يتضمنوالشامل وجالذاتي التقييم يتطلب 
 

، تحديد (key performance areas ) الرئيسية األداءتحديد مناطق : التخطيط لعملية التقويم .١
 آليةالمعنية و حجم العينة، التخطيط لدورية الحدث و   األطرافمؤشرات القياس، تحديد 

 :و يجب ان تتعدد مؤشرات و مصادر تقويم االداء لتشمل على سبيل المثال ... التطبيق، الخ
تقويم الطالب للمقررات الدراسية، وألعضاء هيئة التدريس، ولمصادر التعليم و  

 .التعلم المتاحة، و االمتحانات
 . يميةتقويم ن آراء رؤساء األقسام في أداء األعضاء و معاونيهم في العملية التعل 
 . المجتمعية  األطرافمن ستفيدين الم أراء  

 

باالستعانة بالخبراء من اعضاء هيئة التدريس و : أدوات التقويم و تقنينهاوسائل وتصميم  .٢
التحقق من مالئمة  بالنماذج المرشدة التي تصدرها الهيئة القومية لضمان جودة التعليم،  مع 

و يفضل ان تستخدم الوحدة وسائل   .المستخدمة لما يتم قياسه و للجمهور المستهدف األدوات
/ مراجعين خارجيين/ تغذية مرتجعة: متنوعة لممارسة أنشطتها على سبيل المثال ال الحصر

 .إلخ/... تدقيق داخلي 
 
لبرامج لجنة متابعة ا: مثل من خالل اللجان المختلفة بالوحدة: التقييماإلشراف على تطبيق  .٣

أعضاء هيئة التدريس، لجنة الخدمات المجتمعية، لجنة التوعية  أداءالتعليمية، لجنة تقييم 
 .....اإلعالمية والتدريب، وغيرها

  
 .إعداد التقارير المفسرة لهذه النتائج و استخدامها في التعزيز و التطوير .٤

 و تحليلها  فحص نتائج استمارات التقويم المختلفة 
 .البرامج و المقرراتدراسة تقارير  
 .عقد لقاءات مع منسقي البرامج و المقررات 
إعالم آل طرف من أطراف التقويم بنتائجه بشكل مناسب يضمن التعامل مع النتائج  

  بإيجابية و يدفع إلى اإلفادة منها
عقد لقاءات يحضرها القيادات األآاديمية و أطراف عملية التقويم لعرض النتائج  

 . العامة و بيان مواطن القوة و الضعف
تستخدم المؤسسة نتائج التقييم الشامل للعملية التعليمية في تصميم خطط للتحسين و  

  . التطوير

  


