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االفتتاحية
تسر إدارة التقويم الذاتي وضمان
الجودة أن تضع بين ايديكم

االصدارة رقم  5وذلك في إطار

نشر ثق افة الجودة في اوساط
العاملين بالجامعة .ونسعى لنساهم

في جعل مف اهيم الجودة تنعكس في
السلوكيات والمعامالت .وهدفنا

األساسي أن نتقي اهلل فيما نقول

ونفعل .وتأتي الجودة في التعليم
بمعني إتق انه .ف لنتقن أعمالنا

ولنحسن أفعالنا ،ولنكن غدوة لغيرنا
،لنؤدي األمانة التي تصدينا لها

لنصنع جيالً من االبناء ق ادر على
تحمل المسؤولية وخالفة اهلل في

أرضه.

ق ال اهلل تعالي:
"إن أحسنتم أحسنتم ألنفسكم وإن
أسأتم ف لها وما ربك بظالٍم للعبيد"
د.عبدالوهاب علي أمحد
مدير اإلدارة

اجلودة يف التعليم
للجودة تعريفات عديدة حسب اجملال الذي ميارس فيه التطبيق .ويف اجملال
التعليمي تَعين اجلودة أداء العمل بطريقة صحيحة وفق جمموعة من املعايري،
واملواصفات الرتبوية الالزمة لإلرتقاء مبستو

املخرجات التعليمية بأقل جهد وأقل

تكلفة .و مبدأ اجلودة يف التعليم يعمل على حتقيق أهداف املؤسسة  ،وأهداف
اجملتمع ،وتلبية احتياجات سوق العمل .
ولتحقيق اجلودة يف اجملال التعليمي ال بد من توفر عدد من العناصر :نشر
ثقافة اجلودة لد

مجيع العاملني يف التعليم ،تشخيص الواقع احلقيقي

والتأكيد على التقويم لكافة اجلوانب بصفة مستمرة  ،مشاركة وحتفيز مجيع العاملني
لالخنراط يف التنفيذ وحتمل املسؤولية، ،العمل باملنظور الشامل لكل العناصر اليت
تدخل يف منظومة العملية التعليمية  ،مشاركة مجيع اجلهات واإلدارات واألفراد والعمل
كفريق واحد يف اجتاه واحد هو تطبيق معايري اجلودة  ،واملنهج الدراسي ذلك
من خالل مواكبة أهدافه وحمتواه وخرباته وأساليب تقوميه .وهذا يتطلب من
واضعي املناهج مراعاة املعايري يف جمال املناهج اليت تسهم يف حتقيق
مبادئ اجلودة يف التعليم  ،.وأخرياً املتعلم والذي يعترب عنصر أساسياً يف
حتقيق اجلودة يف العملية التعليمية من خالل استفادته القصو
اإلمكانات واخلدمات اليت تقدم له أثناء تعلمه.

من مجيع

أخي الكريم جيب أن تدرك..
 - 1أن تبين مفهوم اجلودة يف التعليم وتطبيق معايريها
يؤدي إىل خفض تكاليف العملية التعليمية بشكل حمسوس
وملموس وذلك من خالل رفع مستو
األخطاء وزيادة املخرجات مبستو
وحتسني مستو

األداء وتقليل

عال من اإلتقان

أداء العاملني.

 - 2أن حتقيق مستويات مقبولة من اجلودة يف التعليم
تؤدي إىل رضا مجيع العاملني يف اجملال الرتبوي
مبختلف مستوياهتم ومسؤولياهتم وحتقق مستو
الرضا لد

عالياً من

املستفيدين من الطالب وأولياء أمورهم .

- 3أال ينظر إىل اجلودة وحتقيقها من خالل فقط رفع
مستو

درجات التحصيل لد

التعليم العايل ..
إدارياً:
- 1حتديد أهداف ورسالة اجلامعة
والكليات بشكل واضح.
- 2توثيق العمليات اإلدارية وتثبيتها
وحتليل وتطوير العمليات اإلدارية.
 - 3توضيح

علي اجلودة مبفهومها الشامل.
اجلودة الشاملة ..

هي فعالية حتقيق أفضل خدمات تعليمية وحبثية بأكفأ أسلوب وأقل
تكلفة وأعلى جودة ممكنة.
الشاملة:

اسرتاتيجية شاملة يف العمل باملؤسسات التعليمية تُحدِد أسلوبًا
يف املمارسة اإلدارية يف إطار فلسفتها وأهدافها هبدف
الوصول إىل التحسني املستمر لعمليات التعليم والتعلم
وتطوير خمرجات التعليم على اساس العمل اجلماعي بالشكل
الذي يتفق مع املواصفات احملددة واملتفقة عليها مبا يضمن

رضا األساتذة والطلبة وأولياء األمور وسوق العمل.

اإلجراءات

اإلدارية

وتوضيح األدوار املختلفة.
- 4حتسني عملية االتصال ،توفري
املعلومات وتسهيل عملية اختاذ

الطالب ألن هذه

النظر حمدودة وقاصرة على نتائج تقويم التعليم وإمنا جيب الرتكيز

إدارة اجلودة

أهداف تطبيق إدارة اجلودة الشاملة يف

القرار..
أكادميياً..
 - 1توفري البيئة املناسبة للتعليم والتعلم.
 - 2حتسني نوعية وكفاءة اخلدمات
التعليمية املقدمة.
 - 3املراقبة

احملكمة

للعمليات

التعليمية.
 - 4زيادة خربة االساتذة
املستمر..

بالتدريب

