بسم اهلل الرحمن الرحيم

جامعة القضارف

إدارة التقويم الذاتي وضمان الجودة

Self Evaluation & Quality Assurance Administration
اإلصدارة رقم ()3

إفتتاحية

يطيب لنا اللقاء بكم األخوة األعزاء من

خالل هذه اإلدصااةة الي

يممل الةمم3

التقويم ()Evaluation

بقياس األااء منسوباً ال

عملية يُعن
مةجعية .إذ ييم عبة هذه العملية مياس ماي

والي يُمثل اميااااً لإلدصااةات السابقة
ميناولين فيها طةح وشةح المفاهيم الي

إضافة ال

أدصبح من ضةوةيات العملية اليعليمية

اليعليمية.

فعالية البةامج والمناهج ف

معايية

يمقيق أهاافهما

مياس فعالية العايا من العنادصة

ييعلق باليقويم والجواة .كيف ال وان األمة

األخةي الي

خادصة ف ومت أدصبح فيه اليعليم العال

يةيبط عمليات اليقويم اةيباطاً وثيقاً بالمعايية

ف

السواان

ميمثلة

ف

يواجه يمايات عظيمة
كيفية

ةفا

المجيمع

بمخةجات يعليمية عالية الجواة ويعزيز
اسيم اةةييه ف ومت أضم فيه العالم

ٍ
ينافس ال مكان
سوماً مفيوماً ومياان
فيه إال لألجوا .نأمل ان ييسع اائةة

معةفينا بضةوةة مةاجعة األااء ويدصميح

مسيةيه ةغبة ف

ايقانه ااعمين

ينمية اإلنسان السواان

البشةية عامل أساس
الينمية اإلميدصااية.

بذلك

لكون الينمية

من عوامل

ياخل ف

عمليات المؤسسة

المناسبة وييضمن مؤشةات أااء ممااة مسبقاً
على األالة والبةاهين ويأخذ ف

كما أنها يُبن
اإلعيباة اليمقق المسيقل من النيائج.
المعيار:

الموادصفات الالزمة والي

وماةيها عل

يمكن مبولها لجوايها

المنافسة ,وهو مقياس مةجع

ومسيوي للمقاةنة يُبن ويُؤسس عليه األهااف
ويقاس به اإلنجازُ .يسيخام المعياة عنا يقييم
ُ
األااء بمقاةنيه بمسيويات مةغوبة .

األداء

مقياس لما يم إنجازه بالمؤسسة اليعليمية.

يتناول التقويم الجوانب التالية :
ــ  1ــ

المؤشرات

ــ

مقاييس كمية ونوعية يسيخام لييبع مسيةة األااء

لالسياالل عل

ماي االليزام بمسيويات األااء

الي يم االيفاق عليها.

الامة واإليقان من خالل اإلليزام بيطبيق المعايية

القياسية/المعيماة ف األااء .وه اةجة إسييفاء

الميطلبات الي ييومعها المسيفيا ويكسب ةضاه

األدلة:

المدصااة الميامة الي

الجودة ()Quality

يمكن االعيماا عليها

أو الي يم االيفاق عليها مسبقاً.

يسيخام مدصطلح ضبط الجواة ()Q. Control

واإلسيشهاا بها ف يمايا مقايسس األااء.

وضمان الجواة ( )Q. Assuranceبمعن واما

عملية مياس ما يم إنجازه بالموسسة اليعليمية من

هناك فةماً بينها من ميث اليطبيق.

إذن يمكن القول أن التقويم :

عمل بالمقاةنة مع مسيويات أااء مةجعية

(مياسية /معيماة) يم اإليفاق عليها مسبقاً والياكيا
عل

ذلك بوجوا شواها ووثائق يعضا نيائج

العملية القياسية.
 ) 4ماى

المماةسات

الجياة

 )2فاعلية يطبيق المماةسات ف

يمقيق

أو

النشاط

وماى اإل ل ي زام بذلك .

الن وايج المسيهافة .

 ) 9ماى

جواة

الخ امة

ضبط الجودة ()Q. Control

نشاطات ميعااة لمةامبة األااء يسيخام لإلبقاء

عل يمقيق الجواة واالليزام بها.

ضمان الجودة ()Q. Assurance

يتناول التقويم الجوانب التالية :

يطبيق

هو أنهما طةيقيان ليأكيا جواة الخامة .إال أن

المقام .

نشاط منظم ُمخطط له مسبقاً لليأكا من أن

ت ُُطبق ف
آليات واجةاءات الجواة سليمة و ُ
الومت الدصميح والمناسب لليمقق من أن
ميطلبات الجواة ما يم اإليفاء بها.

لماذا اإللتزام بتطبيق معايير الجودة؟

- 4اليأكيا

عل

المسيهافة.

جواة

النيائج

اليعليمية

- 2المساهمة الفاعلة ف خامة المجيع.

مال يعال :
"وأن ليس لإلنسان إال ما سعي * وأن سعيه
سوف يُري* ثم يجزاه الجزاء األوفى“

اآليات( 04 ,04 ,93النجم)

- 9كسب ثقة المسيفياين.
- 0القاةة عل

المنافسة وضمان اسيم اةةية

عطاء المؤسسة اليعليمية.

- 5اليأكيا عل
والةيااي.

د/عبدالوهاب علي أحمد  ..مدير االدارة

ــ2ــ

اوة المؤسسسة القيااي

