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بسم اهلل الرمحن الرحيم

جامعة القضارف
إدارة التقويم الذاتي وضمان الجودة
Self Evaluation & Quality Assurance Administration
اإلصدارة رقم ()1

إفتتاحية

الجودة

االخوة األعزاء بين أيديكم اإلصدارة األولي

تأتي الجودة بمعني أجاد الشي أي صيره جيداً

من نشرات إدارة التقويم الذاتي وضمان

الجودة نبين فيها معاني الجودة واإلتقان في
العمل ونرسخ فيها لمفاهيم تأصيلية في
أداء

الواجب

الذي

ينبغي

أن

يتم

باستصحاب رقابة اهلل عز وجل آملين أن

نجعل من أداء واجباتنا والقيام بمسؤلياتنا
مطايا لبلوغ رضا اهلل تعالي قبل رضا

الناس.

وهي نقيض الرداءة .والجودة تعني اإلتقان
والكمال في العمل .واإلتقان يقتضي أن يقوم
العامل بكل متطلبات العمل دون تقصير.
وباإلتقان يسعي المرء للوصول بهذا العمل
الي درجة الكمال اإلنساني.

إن الخطة التعليمية مهما كانت سليمة ال

يمكن ادراك نجاحها ما لم تكن هناك وقفة

تقيمية لمسيرتها بغرض الكشف عن
سلبياتها لتحسينها والوقوف علي ايجابياتها

لتعزيزها .ولتصبح أخي الكريم عامالً مهماً

في عملية التغير ,ستقوم االدارة ,بعون

لماذا التجويد واالتقان في أداء العمل؟
 -1امر اهلل سبحانه وتعالي بذلك حيث قال:

اهلل ,بمدكم بالعديد من النشرات التعريفية

" وقل اعملوا فسيي الله عملكم ورسوله واملؤمنون
وسرتدون ايل عامل الغيب والشهادة فينبئكم مبا

التقويمية ومفاهيم الجودة.

كنتم تعملون".

والتثقيفية لشرح وتوضيح مختلف المفاهيم

التوبة اآلية ()101

-2وقال " :وأوفو بعهدي أوف بعهدكم وإياي
فارهبون"

البقرة اآلية ()00

 -3دلنا عليها الرسول (ص) في قوله:

"إن الل هيب أددكم اذا أجنز عمالً أن يهتقنه".

قال تعالي:

" كل نفس بما كسبت رهينة"

 -0وقوله (ص)" :إن الل طيب ال يقبل إال
طيباً"
ُجود عملي؟
كيف أ َ
 -1أحرص علي بذل أقصي طاقة ممكنة -2 .ال أضيع وقتي في ما دونه -3 .أحافظ
علي المال العام-4 .أعمل بروح الجماعة واحترم الرأي اآلخر -5 .ال أفشي اسرار العمل.
-6أحترم من يرأسني وأنفذ توجيهاته.

هل من ير ِ
اق ُبني في أداء عملي؟ نعم!! وال ريب في ذلك .قال تعالي:
َ ُ
" - 1يا أيها الناس اتقوا ربكم  ............إن الل كان عليكم رقيباً "

النساء اآلية (.)1

 - 2وقال تعالي" :وقفوهم إهنم مسئولون" الصافات اآلية(. )20
 - 3وقال الرسول (ص) " :من تعاطي األجر داسبه الل بالعمل"

ختاما نأمل أن يوفقنا اهلل واياكم لخلق أجواء من

التميز في األداء ومحاسبة النفس كسباً لرضا

اهلل ورفعة لشأن المؤسسة.

مدير االدارة

