
  

 

 

 

 والتطويرمعيار إدارة الجودة 

 

 دور الطالب

 فى تحقيق جودة العملية التعليمية

 إعداد 

 أحالم قطب فرج / د.م.أ

 مديرة وحدة ضمان الجودة

 

 

 

 

 

 

 

 طالبا تخرج الجودة نظم تطبق التي الجامعات نإل
 :بأنهم يتميزون

 ظروف مختلف مع التكيف على وقدرة دةار إ ذو 
 واحترام مراعاة مع خارجها وفي بلدهم في العمل

 .اآلخرين وثقافات وتقاليد عادات
 مع الناجح والتواصل االّتصال على قادرون 

 .اآلخرين
 البناءة القرارت واتخاذ المشكالت حل على قادرون. 
 والتميز اإلبداع على قادرون. 
 واألزمات والموارد الوقت إدارة على قادرون. 
 بالنفس وثقة أخالق ذو. 
 مقبول ومظهر قويم سلوك ذو. 

 
  
 لجميعااألداء مستوى ورفع التعليمية الكفاءة زيادة  
 الطالب بمستوى متكامل شامل ارتقاء. 
 الكلية  تجاه أمورهم وأولياء الطالب لدى الوعي تنمية. 
 األدوار ووضوح اإلداري النظام وتطوير ضبط 

 .المسئوليات وتحديد 
 والمجتمع أمورهم وأولياء الطالب متطلبات الوفاء. 

 والمجتمع أمورهم وأولياء الطالب رضاء متابعة 
 .التعليمية  الخدمات عن العمل وسوق المحلى

 والعمل الكلية،  أفراد جميع بين الترابط والتكامل 
 والتعاون التفاهم من اجو   يوفر بما الفريق، بروح

  أفراد جميع بين السليمة اإلنسانية والعالقات
 .الكلية

 العالمي واالعتراف المحلي والتقدير االحترام نيل. 
 بالطرق تقابلها التى للمشكالت الكلية  تحليل 

 خالل من معها والتعامل الصحيحة، العلمية
 .والوقائية اإلجراءات التصحيحية

  

  :العمل سوق متطلبات ضوء فى الخريج إعداد -١

 العمل سوق احتياجات حصر علىالكلية  تحرص. 
 احتياجات مع تتناسب للخريج، مواصفات وضع 

 .المنافسة على قادرا وتجعلك العمل، سوق
 المهنية ميولك وفق رسياالد التخصص اختيار -٢

 رسةابالد االلتحاق بداية عند المهنية ميولك دراسة.  
 بما ،راسى الد التخصص اختيار إلى توجيهك يتم 

 ..واستعدادك ميولك مع يتفق
 األكفاء التدريس هيئة أعضاء اختيار -3

 مشاركات الطالب فى اعمال الجودة 

 شاركوا فى مراجعة رؤية و رسالة الكلية )( 

 7102-7102شاركوا فى انشطة خدمة المجتمع )( 

  7102-7102شاركوا فى االنشطة الطالبية )( 

 .سنويايشاركون فى لجان الكلية )( 

  7102-7102شاركوا فى تقيييم البرامج و المقررات )( 

  7102-7102شاركوا بالتنظيم او الحضور لمؤتمر الكلية )( 

  1012داخلى  6مبنى  6704قاعة : تواصل معنا 

  10101411612جوال 

 اشترك معنا 

 التعليم؟ فى الجودة ننشد لماذا

 

مردود نظام الجودة على العملية التعليمية 
 بالكلية 

 
 

أهم الممارسات التى تحقق الجودة فى الكلية 
 بالكلية 

 
 



  

 بعناية التدريس هيئة أعضاء اختيار يتم. 
 بما عالية، بكفاءة التدريس هيئة أعضاء يعمل 

 .الجودة معايير يحقق
 الفعالة التقييم أساليب استخدام -4

 معارفك لتطوير خالاصبح مد التقييم مفهوم 
  امتحان أنه علىورا وليس مقص ومهاراتك،

 متنوعة أساليب التدريس هيئة أعضاء يستخدم 
 .وتنوعها الحقيقية قدراتك يعكس بما للتقييم،

 العملية تجويد فى تقييمك نتائج من االستفادة تتم 
 .الشامل والتطوير التعليمية

 :التعليمي المناخ تهيئة -5

 لك يتيح والديمقراطية، بالود يتسم مناخاالكلية  توفر 
 التعبير حرية ضمان مع القرار، اتخاذ فى المشاركة

 .اآلخر واحترام الرأى
 يضمن بما والرياضية، الثقافية األنشطة تمارس 

  .جوانبها بكافة شخصيتك بناء
 واالجتماعية الصحية الرعاية فرص لك تتاح 

 .الجودة  معايير ضوء فى والنفسية
 األكاديمى الدعم فرص لك تتوافر 
 :الجماعي العمل ممارسة -6
 الجماعى العمل رات مها تنمية على الكلية تحرص  

 . البحث وحلقات التعاونى، التعلم :من خالل
 :المطلوبة يزاتالتجه توفير -7

 جميع توفير علىوالكلية  الجامعة تحرص 
 . الالزمة والمواد التجهيزات

 وعلى - وجد إن - العجز سد علىلكلية ا تعمل 
           . والمرافق التجهيزات صيانة

 مثلى بصورة المتاحة التجهيزات تستغل. 

 :والمقترحات للشكاوى االستجابة -8

 شكواك الستقبال آلية الكلية توفر. 
 لها واالستجابة الشكاوى فحص. 

 

 

 ما فكل ، بالجامعة ةالتعليم الطالب هو محورالعملية 
 وندوات، وامتحانات، ،رات محاض من حولك يدور

 تكراومها بمستواك االرتقاء األساسي غرضها وغيرها،
 سوق في المنافسة قادرا على وتجعلك تؤهلك التي

 يوم، بعد يوما المنافسة حدة فيه تزداد الذي العمل،
 التي التعليمية الخدمة تحسين في دورك فإن هنا ومن

  جامعتك، في تتلقاها

 جودة نظم تطبيق في األساسي دورك بلورة يمكن
 .فيما يلي  بكليتك التعليم

 .تعرف على توصبف البرنامج والمقرر :المنهج

 ادى المهام المطلوبة–ناقش  –شارك  :والتعلم التعليم
 التعلم( الحديثة التعلم أساليب لتطبيق تفاعل 

 ( إلخ ... الذاتى التعلم – اإللكتروني
 تربية ال برامجاهتم ب. 

  يةدراسال اتقرر الم في رأيك اهتم بتسجيل:التقييم
 .الجامعية  خدمهوالبرامج،ال

 والتعلم الفهم في زمالءك وساند ساعد:الجماعى العمل

 نشطةاألأداء فى المشاركة على احرص . 
فة معر  على واحرص الطالب دليل اقرأ:الطالبى الدعم 

 .اللوائح المنظمة للدراسة بها

 بالكلية المتاحة الشباب رعاية خدمات من دياستف.  
 أسباب على تقف لكي االمتحانات، نتائج ناقش 

 .أخطائك
 بك الخاص األكاديمي لمرشدتواصل مع ا. 

  
 

 

 التعليم جودة نظم تطبيق في الطالب دور
  .والكلية/ بالجامعة
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 معيار إدارة الجودة والتطوير

 

 وحدة ضمان الجودة 

 إعداد 

 أحالم قطب فرج / د.م.أ

 مديرة وحدة ضمان الجودة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

  

 األكفاء التدريس هيئة أعضاء اختيار -3

 

 بعناية التدريس هيئة أعضاء اختيار يتم. 
 بما عالية، بكفاءة التدريس هيئة أعضاء يعمل 

 .الجودة معايير يحقق
 الفعالة التقييم أساليب استخدام -4

 معارفك لتطوير خالاصبح مد التقييم مفهوم 
  امتحان أنه علىورا وليس مقص ومهاراتك،

 متنوعة أساليب التدريس هيئة أعضاء يستخدم 
 .وتنوعها الحقيقية قدراتك يعكس بما للتقييم،

 العملية تجويد فى تقييمك نتائج من االستفادة تتم 
 .الشامل والتطوير التعليمية

 :التعليمي المناخ تهيئة -5

 لك يتيح والديمقراطية، بالود يتسم مناخاالكلية  توفر 
 التعبير حرية ضمان مع القرار، اتخاذ فى المشاركة

 .اآلخر واحترام الرأى
 يضمن بما والرياضية، الثقافية األنشطة تمارس 

  .جوانبها بكافة شخصيتك بناء
 واالجتماعية الصحية الرعاية فرص لك تتاح 

 .الجودة  معايير ضوء فى والنفسية
 األكاديمى الدعم فرص لك تتوافر 
 :الجماعي العمل ممارسة -6
 الجماعى العمل رات مها تنمية على الكلية تحرص  

 . البحث وحلقات التعاونى، التعلم :من خالل
 :المطلوبة يزاتالتجه توفير -7

 جميع توفير علىوالكلية  الجامعة تحرص 
 . الالزمة والمواد التجهيزات

 وعلى - وجد إن - العجز سد علىلكلية ا تعمل 
           . والمرافق التجهيزات صيانة

 مثلى بصورة المتاحة التجهيزات تستغل. 

 :والمقترحات للشكاوى االستجابة -8

 شكواك الستقبال آلية الكلية توفر. 
 لها واالستجابة الشكاوى فحص. 
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 اشترك معنا 

 تشكيل مجلس إدارة الوحدة 

 

 تشكيل المجلس التنفيذى للوحدة 
 

 لجان الوحدة   
 

 

 التعليم جودة نظم تطبيق في الطالب دور
  .والكلية/ بالجامعة

 



  

 

 ما فكل ، بالجامعة ةالتعليم الطالب هو محورالعملية 
 وندوات، وامتحانات، ،رات محاض من حولك يدور

 تكراومها بمستواك االرتقاء األساسي غرضها وغيرها،
 سوق في المنافسة قادرا على وتجعلك تؤهلك التي

 يوم، بعد يوما المنافسة حدة فيه تزداد الذي العمل،
 التي التعليمية الخدمة تحسين في دورك فإن هنا ومن

  جامعتك، في تتلقاها

 جودة نظم تطبيق في األساسي دورك بلورة يمكن
 .فيما يلي  بكليتك التعليم

 .تعرف على توصبف البرنامج والمقرر :المنهج

 ادى المهام المطلوبة–ناقش  –شارك  :والتعلم التعليم
 التعلم( الحديثة التعلم أساليب لتطبيق تفاعل 

 ( إلخ ... الذاتى التعلم – اإللكتروني
 تربية ال برامجاهتم ب. 

  يةدراسال اتقرر الم في رأيك اهتم بتسجيل:التقييم
 .الجامعية  خدمهوالبرامج،ال

 والتعلم الفهم في زمالءك وساند ساعد:الجماعى العمل

 نشطةاألأداء فى المشاركة على احرص . 

فة معر  على واحرص الطالب دليل اقرأ:الطالبى الدعم 
 .اللوائح المنظمة للدراسة بها

 بالكلية المتاحة الشباب رعاية خدمات من دياستف.  
 أسباب على تقف لكي االمتحانات، نتائج ناقش 

 .أخطائك
 بك الخاص األكاديمي لمرشدتواصل مع ا. 
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