مكتب اجلودة وتقييم األداء | جامعة طرابلس

)QUALITY & Performance Evaluation Office (QPEO
)| UNIVERSITY of Tripoli (UoT

سلسلة املحاضرات  -الجودة واالعتماد
محاضرة بعنوان:

دورالطالب في تطبيق نظم جودة التعليم بالجامعة
اعداد وتقديم

د .حممد عبد السالم القريو
مدير مكتب اجلودة وتقييم األداء جبامعة طرابلس
Tel/ Fax: 00218214627888
P.O.Box: 13220
Email: qpeo@uot.edu.ly
infoquality@uot.edu.ly

مارس | 2021

ما هو دوري (كطالب) يف تطبيق نظم
جودة التعليم باجلامعة؟؟؟

Quality Assurance Systems
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يهدف هذا العرض إىل:

● مقدمة
● مصطلحات ومفاهيم !!!
● ملاذا ننشد الجودة في التعليم؟
● الجودة مسئولية من؟
Fast Train
● ما هو دورالطالب في تطبيق نظم جودة التعليم
بالجامعة؟
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مكنب ا لحودة وتقنيم ا أ
لداء با لحامعة

ل
عين على ام ستقنل

ما هو دوري يف
تطبيق نظم جودة التعليم
باجلامعة؟؟؟

4

UNIVERSITY OF

Tripoli

مقــدمــــة

● في ظل عالم سريع التغيرُ ،يشبه بأنه قرية صغرية ،تتميز
بسرعة انتقال وتبادل األفكار والثقافات بين بلدانه،
وجدنا أنفسنا أمام مجموعة من التهديدات (التحديات)
التي فرضت نفسها على الساحة،
● والتي من أهم سماتها املنافسة الشرسة في سوق العمل،
ُ
الذى أصبح يبحث عن أفراد مؤهلين لهذه املنافسة من
خالل ما يتسلحون به من مهارات وامكانات وقدرات
تعدت حدود املعارف النظرية،
● لذلك أصبح لزاما علينا أن نضع هذه العوامل العاملية في
االعتبار مع الحفاظ على ثوابت األمة وقيمها.

● من هنا ظهرت منظومة الجودة في التعليم ،وأصبحت هي
ُ
األمل في التطويروالتحسين املستمر لتحقيق التميز.

مصطلحات ومفاهيم
اجلودة
ضمان اجلودة
Quality Assurance

ضبط اجلودة

االعتماد األكادميي
Academic Accreditation

UNIVERSITY OF

Tripoli

املصطلحات واملفاهيم
اجلودة ()Quality

*تعني الدقة واإلتقان عبرااللتزام بتطبيق املعاييرالقياسية في األداء.

اجلودة

*املركزالوطني لضمان جودة واعتماد املؤسسات التعليمية والتدريبية

اجلودة لغةً
–
–
–
–
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جاد َجودة اي صارجيدا.
الجودة من ( أجاد ) أي أحسن يقال ( فالن تكلم أو عمل فأجاد أي أحسن).
كما تعني في مستوياتها العالية التفوق واإلبداع أتى بالجيد.
والجودة هي نتيجة االهتمام أساسا بالكيف والنوع ال بالكم.

اجلودة من املنظور اإلسالمي
ج ج ( ة لج ججكزا ) دق ب ه ج ج ج ج
إن نهج ججو ة لج ججكزا ج ج ي دي ج جلةن فة ج ج ج ج ز ج ج ة ج ج
ف ج ف ججك
(ةإلدقج ن) يججا ةظ رججكف ةإل ججويمل ةظا ج ب يق ججم ب دق ج ن ج إلف ج
ة ي يب ةآلخ يا .ةإلدقج ن أ جب أمج م يجا ة لجكزا ف إلدقج ن جتيمل ني ةج ة س اجين ةظاجس
هك ة هدف ةظ شكز يا ن ة لكزا.
ق ل يع لى صنع هللا الذي أتقن كل ش ىء … ةآل
ق ل يع

لى وقل اعملوا فسيرى هللا عملكم ورسوله واملؤمنون ة سكب ()105

ق ل يع
9

 ة م ()88

لى ولتسئلن عما كنتم تعملون ة

م ()93

اجلودة من املنظور اإلسالمي
كما يدعونا اإلسالم إلى التزام الدقة في األداء:
لقوله تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره  ،ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره … ةآل 
وجاء في الحديث الشريف
( إن هللا يحب إذا عمل أحدكم عمال أن يتقنه ) ف ةه يا ب
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ما هي اجلودة ()Quality؟

اإلتقان

ُ
التحسين املستمرألداء األعمال
أزة ةأل ل
ةص
بق يق غير ص
أزة ةأل ل
بق يق
ةص
أل ل ي ا
ص

أزة ةأل ل
ةص
بق يق ص

أزة ةأل ل
بق يق
ةص
أل ل ي ا
ص
مي ا
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املصطلحات واملفاهيم

ضمان اجلودة ()Quality Assurance
– *التأكد من تطبيق اآلليات واإلجراءات فى الوقت الصحيح واملناسب؛ للتحقق من بلوغ
ُ
الجودة املستهدفة بغض النظرعن كيفية تحديد معاييرهذه النوعية.
أما مصطلح «ضمان اجلودة» فيشيرإلى العمليات التي يتم إتباعها لتحقيق اآلتي:
 املؤسسة التعليمية تعمل حسب املعايير القياسية.
 حصول الطالب على املعارف واملهارات املطلوبة التي تؤهله لنيل الشهادة
بموجب معاييرأكاديمية نوعية.
 طمأنة منتسبي املؤسسة ،وجهات التوظيف وأصحاب العمل ،وغيرهم ،إلى أن
مستوى الجودة في املؤسسة مرتفع.
*املركزالوطني لضمان جودة واعتماد املؤسسات التعليمية والتدريبية

مصطلحات ومفاهيم

ضبط اجلودة ()Quality Control
ضبط الجودة يتعامل مع مواصفات املنتج وضبط تحقيق هذه املواصفات املطلوبة.

* 13املركزالوطني لضمان جودة واعتماد املؤسسات التعليمية والتدريبية

مصطلحات ومفاهيم

االعتماد ()Accreditation
*مجموعة اإلجراءات والعمليات التي تقوم بها هيئات االعتماد من أجل التأكد من أن
ُ
املؤسسة التعليمية قد حققت شروط ومواصفات الجودة وضمانها املعتمدة ،وأن
ُ
ُ
برامجها األكاديمية تتو افق واملعاييراملعتمدة واملعلنة.
االعتماد األكادميي
Academic Accreditation

* 14املركزالوطني لضمان جودة واعتماد املؤسسات التعليمية والتدريبية
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املصطلحات واملفاهيم
االعتماد األكادميي

 االعتماد األكاديمي هو حصول املؤسسة التعليمية
على شهادة رسمية من هيئة معترف بها ،تنص على
تو افق األنشطة والعمليات واإلجراءات في تلك
املؤسسة ،مع املعاييراألكاديمية واملمارسات
الجيدة التي تطبقها تلك الهيئة.
ُ ويعد االعتماد الضمانة األهم للمجتمع
ومؤسساته نحو جودة أداء ومخرجات مؤسسات
تعليمه العالي.
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املصطلحات واملفاهيم
ملاذا االعتماد األكادميي؟

● في ظل التغيرات املتالحقة التي طرأت على عاملنا في اآلونة االخيرمن تزايد أهمية
املعرفة كموجه للنمو في سياق االقتصاد العاملي ،وثورة املعلومات واالتصاالت،
وظهورسوق عاملي للعمالة ،والتحوالت االجتماعية العاملية ،و انتشار مؤسسات
التعليم العالي الخاصة واألهلية،
● تلك التغيرات فرضت و اقعا جديدا على التعليم العالي أدت إلى ضرورة بناء
معاييرعلى املستوى الوطني والدولي ،من أجل ضمان جودة مخرجات مؤسسات
التعليم العالي على جميع مستوياتها ،والتطويراملستمرلها ،وضمان الجودة في
أقسامها وبرامجها العلمية ،وفي أساليب األداء واإلجراءات اإلدارية فيها؛ لذا
ظهراالعتماد األكاديمي بنوعيه املؤسس ي والبرامجي.
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املصطلحات واملفاهيم
أهداف االعتماد األكادميي

● االرتقاء بجودة التعليم العالي واملحافظة عليه ،وصوال إلى الوضوح والشفافية
في جميع أنشطة املؤسسة التعليمية واإلدارية ،وتقديم معلومات دقيقة
وموثوقة للطلبة ،وأرباب العمل ،وغيرهم من املعنيين حول أهداف البرامج
التعليمية التي تقدمها املؤسسة ،وإجراءاتها في تحقيق تلك األهداف،
● التأكد من أن برامج املؤسسة الحاصلة على االعتماد األكاديمي بجميع أنشطتها
وفعاليتها تحقق متطلبات التنمية ،وتلبي حاجات الطالب واملجتمع ،وتتفق مع
املعاييرالعاملية ومتطلبات املهن،
● الرفع مستوى األداء املنهي ،وزيادة الشعورباملسؤولية املهنية لدى العاملين،
وتحمل املسؤولية الجماعية لتطويراملؤسسة واملحافظة على جودة مخرجاتها.
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ملاذا ننشد اجلودة يف التعليم؟
● هل تعلم أن الطالب الذين يتخرجون من
ُ
جامعات مرموقة تحقق متطلبات ضمان
الجودة واالعتماد تتو افرلهم فرص عمل
أفضل من غريهم ،سواء في بلدهم أو خارجها
● وتطبيق نظم الجودة في مؤسسات التعليم
العالي يضمن لك أن تكون خريجا متميزا وسط
آالف الخريجين يوفرلك فرصا عديدة للحصول
على الوظيفة التي تسعى إليها فورتخرجك،
ويجعل منظمات سوق العمل تتهافت على
توظيفك.
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ملاذا ننشد اجلودة يف التعليم؟
● إن الجامعات التي تطبق نظم الجودة تخرج طالبا يتميزون بأنهم:
– ذوو إرادة وقدرة على التكيف مع مختلف ظروف العمل في بلدهم وفي
خارجها مع مراعاة واحترام عادات وتقاليد وثقافات اآلخرين.
– -قادرون على االتصال والتواصل الناجح مع اآلخرين.
– قادرون على حل املشكالت و اتخاذ القرارات البناءة.
– قادرون على اإلبداع والتميز.
– قادرون على إدارة الوقت واملوارد واألزمات.
– ذوو أخالق وثقة بالنفس.
– ذوو سلوك قويم ومظهرمقبول.
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ملاذا ننشد اجلودة يف التعليم؟

20

● تطبيق نظم الجودة في التعليم ُيسهم في إعداد أجيال ُمؤهلة قادرة على اإلبداع،
● ويتحقق ذلك عن طريق ممارسات عديدة ،من بينها:
– اعداد الخريج في ضوء حاجات املجتمع ومتطلبات سوق العمل املتغيرة.
– اختيارالتخصص الدراس ي وفق ميولك املنهي.
– توفيرالبرامج األكاديمية التي تنمى املهارات الضرورية لسوق العمل.
– اختيارأعضاء هيئة التدريس األكفاء.
– استخدام أساليب التعليم والتعلم الحديثة.
– استخدام أساليب التقييم والتقويم الفعالة.
– تهيئة املناخ التعليمي.
– ممارسة العمل الجماعي.
– توفيراملوارد والتجهيزات املطلوبة.
– االستجابة للشكاوى واملقترحات.

اجلودة مسئولية من؟
● ان تطبيق نظم الجودة في كليتك (مؤسستك) مسئولية:
كافة أطراف العملية التعليمية
– عميد وإدارة الكلية،
– وأعضاء هيئة التدريس،
– والكوادراملساندة (معيدين)
– والطلبة
– واملوظفون (اإلداريون والفنيون)،
– وكل من له صلة بالعملية التعليمية

إذا هي مسؤوليتك أنت في هذه املنظومة.
21

ما هو دوري يف اجلودة ؟؟؟

يجب أن تعرف أنك أيها الطالب:

● محور منظومة التعليم بالجامعة واملستهدف األساس ي من
العملية التعليمية،
● كل ما يدور حولك من محاضرات ،وامتحانات ،وندوات،
وغيرها ،غرضها األساس ي االرتقاء بمستواك ومهارتك التي
تؤهلك وتجعلك قادرا على املنافسة في سوق العمل ،الذي
تزداد فيه حدة املنافسة يوما بعد يوم،
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● ومن هنا فإن دورك في تحسين الخدمة التعليمية التي تتلقاها في جامعتك ،هو الدور
األساس ي بل واملحرك لباقي األطراف املشتركة معك في املنظومة الجامعية،
● أنت – ببساطه – متلقي الخدمة من املؤسسة التعليمية التي التحقت بها ،وتعمل
املؤسسة على تحسين الخدمة التعليمية التي تتلقاها في الجامعة ،وهو الغرض األساس ي
من تطبيق نظم الجودة في التعليم.

لجودة الخدمات
المؤشرات
األوليةجودة
تطبيق نظم
دور الطالب يف
التعليم باجلامعة

وفي ضوء ما تقدم ،فإنه
يمكن بلورة دورك األساس ي
في تطبيق نظم جودة
التعليم بكليتك في املحاور
اآلتية:

 .1املنهج
والتعلم
.2
التعليم التقييم
.3
 .4العمل الجماعي
 .5الدعم الطالبي
 .6رسم رسالة الكلية
 .7املوارد والتجهيزات بالكلية
 .8املشاركة املجتمعية
 .9اعتماد الكلية

دور الطالب يف تطبيق نظم جودة
التعليم باجلامعة
دورك األساس ي في تطبيق نظم جودة التعليم بكليتك (مؤسستك) يتمثل
في املحاور اآلتية:

 .1املنهج
املنهج :املكون املعرفي واملهارى والوجداني املطلوب لتحقيق
املخرجـات التعليمية املستهدفة (مفردات املقرر).
 اسأل أستاذك عن:
– مخرجات التعلم املستهدفة ( )CILOsلكل مقررتقوم بدراسته.
– توصيف البرنامج األكاديمي ( )Programme descriptionالذي
تدرس مقرراته.
24

دور الطالب يف تطبيق نظم جودة
التعليم باجلامعة
 .2التعليم والتعلم
عمليتي التعليم والتعلم :مجموعتان من األساليب التي يستخدمها
أعضاء هيئة التدريس والطلبة لتحقيق النتائج التعليمية
املستهدفة للمقرر.
– ساعد أساتذتك في عمليتي التعليم والتعلم ،بأن تؤدي كل ما
ُيسند إليك من تكليفات ،وشارك بفاعلية في املناقشات التي
تطرح داخل قاعات املحاضرات ،واطرح أسئلة هادفة وبناءة.
– تفاعل مع أساتذتك ،لتطبيق أساليب التعليم والتعلم الحديثة.
– شارك في برامج التدريب التي تعقدها الكلية /الجامعة ،بهدف تنمية مهاراتك،
و اكتساب مزيد من املعلومات واملعارف.
– شارك بفاعلية في التدريب امليداني ،الذى يمثل أهم متطلبات االلتحاق بسوق العمل.
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دور الطالب يف تطبيق نظم جودة
التعليم باجلامعة
 .3التقييم
التقييم :عملية قياس جودة األداء في كل األنشطة بهدف التحسين
ُ
املستمرلألداء املستقبلي.
– احرص على تقييم عمليتي :التعليم والتعلم ،الذي تتفاعل خالله
مع استاذك ،وأن تكون موضوعيا إلى أقص ى الدرجات ،حتى
يتحقق الهدف املرجو من هذا التقييم،
– وعادة ما ُيجري هذا التقييم من خالل أساليب رسمية مثل:
االستبانة التي يتم جمعها في نهاية تدريس املقرر.
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دور الطالب يف تطبيق نظم جودة
التعليم باجلامعة
 .4العمل اجلماعي
 ساعد وساند زمالءك في:
– الفهم والتعلم،
– توضيح أهمية دورهم في تحقيق جودة التعليم
لتضمن مستقبال أفضل لك ولوطنك.
 احرص على املشاركة في أداء أنشطة التعلم مع
زمالئك ،لتنمية مهارات العمل الجماعي.

27

دور الطالب يف تطبيق نظم جودة
التعليم باجلامعة
 .5الدعم الطالبي
– اقرا دليل الطالب الخاص بكليتك جيدا،
واحرص على معرفة نظام الدارسة بها.
– احرص على مناقشة أستاذك في نتائج
االمتحانات ،لكي تقف على أسباب أخطائك
لتعمل على تجتنبها في االمتحانات القادمة.
– احرص على التواصل الدائم مع املرشد
األكاديمي الخاص بك ،واسأله عن كل ما
تريد ،واطلب نصيحته باستمرار.
28

دور الطالب يف تطبيق نظم جودة
التعليم باجلامعة
 .6رسم رسالة الكلية
الرسالة :وصف للطرق التي تؤدي إلى وصول املؤسسة
لرؤيتها وتحقيق أهدافها.
 احرص على:
– تمثيلك في اتخاذ القرارات بكليتك،
– تمثيلك في وضع خطط التطويروالخطة االستراتيجية
للكلية ،وذلك من خالل إشراك ممثلين عنك وعن زمالئك
في اللجان املختلفة بالكلية،
ُ
– التعرف على رسالة الكلية ،وخطتها املستقبلية،
– املشاركة برأيك في عمليات التحسين والتطويراملستمر.
29

دور الطالب يف تطبيق نظم جودة
التعليم باجلامعة
 .7املوارد والتجهيزات بالكلية
– احرص جيدا على االستفادة من موارد كليتك
(مكتبة ،وأجهزة حاسب آلي ،وأدوات املعامل).
– أحسن استخدام هذ املوارد ،فهي من أجلك.
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دور الطالب يف تطبيق نظم جودة
التعليم باجلامعة
 .8املشاركة اجملتمعية
– شارك مؤسستك في برامج التوعية املجتمعية
والبيئية ،فهي جزء ال يتجزأ من متطلبات اكتسابك
ملهارات العمل.
– قدم الخدمة ألعضاء املجتمع املحلى ،وشارك في
تفعيل املشاركة املجتمعية التي تقوم بها الجامعة.
– شارك بفاعلية في الندوات العلمية ،واجراء
البحوث التي يتم تدريبك من خاللها على املهارات
العقلية والعملية التي يتطلبها سوق العمل.
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دور الطالب يف تطبيق نظم جودة
التعليم باجلامعة
 .9اعتماد الكلية
االعتماد :مجموعة اإلجراءات والعمليات التي تقوم بها
هيئات االعتماد من أجل التأكد من أن املؤسسة قد حققت
ُ
شروط ومواصفات الجودة وضمانها املعتمدة ،وأن برامجها
ُ
تتو افق واملعاييراملعتمدة واملعلنة.
– سوف يتوالى على كليتك زيارات للمراجعة (فرق
التدقيق) ،يقوم بها خبراء في مجال ضمان الجودة
واالعتماد في التعليم تابعين لهيئات االعتماد،
– احرص على إمدادهم باملعلومات الصحيحة دون املبالغة
عندما يطلب رأيك في هذا الشأن.
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؟؟؟
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وفي ا لحنام  ...ل ى ال ان ا قدم ر ل ا سكر ل ن
ي سع ف ي
م
س
م
ن
س
ب
ى للر ًي وى اداء و سا نا
وسكرا على ح سن ا أ
لصعاء
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ال سكر والتقدير على ح سن ا أ
لصعاء

؟؟؟

املصطلحات واملفاهيم
رؤية املؤسسة:

– *ًة سق ع أ ة ق كح ظ ةم أن ككن
ةظاسقبم أكثر ةظع نمل
ح ل ةظؤ ا
ؤي ب ن يعبر ف ةظؤ ا ا نر ته اسقبم مكم دصكفةن
ةيا
دكجه ن ط كح ن ك د يد أن د ى يك نته ة فئ ن ة ذ ا دخديهب ةظاسقبم..

رسالة املؤسسة:

– * ص ق ق ة تي دؤزي إلى صكل ةظؤ ا ؤيته د ق ق أهدةفه ك أن ة
ب ن كضح ة ابم إنش ةظؤ ا ةظه م ةظ ط به ة دي ن ة تي دقديه .
أهداف املؤسسة:

ةظؤ ا ك
– * ة س ئج ةظسكقع ة تي د غم ةظؤ ا ة كصكل إ يه د ج
د ب صكفا ظ بغ أن دككن
يخ ج ن ةظؤ ا ة تي دص غ بشكم ي دم حام
ةأل كي .
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*ةظ كل ة كطني ض ن جكزا ة س ز ةظؤ ا ن ة سع

ة سدفيب

املصطلحات واملفاهيم
مفهوم املقرر ()Course

● املقــررمصــطلح يشــيرإلــى العنــاوين واملوضــوعات والعناصــرالرئيســة التـي يــدورحولهــا
املحتــوى العلمــي ألي مــنهج أو برنــامج تعليمــي ،أو دراسـ ي ،موجــه أليــة فئــة أو مجموعــة
من الدارسين.
● املق ــررالدراسـ ـ ي :ذلـ ــك الج ــزء م ــن البرنـ ــامج الدراسـ ـ ي الـ ــذي يتضـ ــمن مجموع ــة مـ ــن
املوضــوعات الدراســية التــي يلتــزم الطــالب بدراســتها فــي فتــرة زمنيــة محــددة قــد تتــراوح
بين فصل دراس ي واحد وعام دراس ي كامل وفق خطة محددة.
● املــنهج الدراس ـ ي* :املكــون املعرفــي واملهــارى والوجــداني املطلــوب لتحقيــق املخرج ــات
التعليمية املستهدفة (مفردات املقرر).
* 36املركزالوطني لضمان الجودة واعتماد املؤسسات التعليمية والتدريبية

املصطلحات واملفاهيم
اخلطة الدراسية ()Syllabus

● تشــيرإلــى توصــيف كامــل للمق ــررالدراس ـ ي الــذي يدرســه الطالــب ،ويجــب أن تحتــوي
الخطة على تفاصيل كافية لكي تكون دليال فعاال لألساتذة.
● حيث تشمل اآلتي:
 األهداف التعليمية
 واملوضوعات الدراسية وتوزيعها على مدة الدراسة،
 وأهم املتطلبات التعليمية الالزمة لتنفيذه،
 وأساليب التقويم التي تستهدف الحكم على مدى تحقيقه،
 وقائمة املراجع التي تدعم تعليم وتعلم املقرر،
 مع ذكرالفئة الطالبية املستهدفة ،والقائم على تدريسه.
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