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

Quality Assurance Systems



:إىلالعرضهذايهدف
مقدمة●

!!!مصطلحات ومفاهيم ●

التعليم؟ننشد الجودة في ملاذا ●

من؟مسئولية الجودة ●

عليم هو دور الطالب في تطبيق نظم جودة التما ●
بالجامعة؟

UNIVERSITY OF 

Tripoli
UoT

األهداف

لعي ن على المست   ن 
ق  امعجامعة طرابلس لح  ا داء ب 

م الأ  ي  ن 
ق  ودة  وت  ب  الح  ة  مكن 

Fast Train
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ما هو دوري يف 
نظم جودة التعليم  تطبيق 

باجلامعة؟؟؟



تتميز ،ريةصغقريةبأنهُيشبهالتغير،سريععالمظلفي●
دانه،بلبينوالثقافاتاألفكار وتبادلانتقالبسرعة
(التحديات)التهديداتمنمجموعةأمامأنفسناوجدنا
،الساحةعلىنفسهافرضتالتي

،لعملاسوق فيالشرسةاملنافسةسماتهاأهممنوالتي●
نافسلهذهمؤهلينأفرادعنيبحثأصبحالذى

ُ
منةامل

وقدراتوامكاناتمهاراتمنبهيتسلحون ماخالل
،النظريةاملعارفحدودتعدت

 أصبحلذلك●
 
فييةالعاملالعواملهذهنضعأنعلينالزاما

.وقيمهااألمةثوابتعلىالحفاظمعاالعتبار

هيوأصبحت،التعليمفيالجودةمنظومةظهرتهنامن●
ستمروالتحسينالتطوير فياألمل

ُ
.التميزلتحقيقامل

مقــدمــــة
UNIVERSITY OF 

Tripoli



صطلحات ومفاهيمم
اجلودة

االعتماد األكادميي
Academic Accreditation

ضمان اجلودة
Quality Assurance

ضبط اجلودة



(Quality)اجلودة 

املصطلحات واملفاهيم

.ألداءافيالقياسيةاملعايير بتطبيقااللتزامعبر واإلتقانالدقةتعني*

تدريبيةوالالتعليميةاملؤسساتواعتمادجودةلضمانالوطنياملركز *

UNIVERSITY OF 

Tripoli

اجلودة



8

اجلودة لغًة

 ايَجودةجاد –
 
.صار جيدا

(.فالن تكلم أو عمل فأجاد أي أحسن) أي أحسن يقال ( أجاد) الجودة من –

.أتى بالجيدالتفوق واإلبداع كما تعني في مستوياتها العالية –

 والجودة–
 
.بالكيف والنوع ال بالكمهي نتيجة االهتمام أساسا



9

اجلودة من املنظور اإلسالمي

  جججججج  دق ب هججججج   ( ة لجججججكزا) إن نهجججججو ة لجججججكزا  ججججج  ي ديجججججلةن فة ججججج    جججججج  ز   ججججج  ة    ججججج       ججججج  
 جج   ف ججك   يججا ةظ رججكف ةإل ججويمل    ةظاجج ب يق  ججم ب دقجج ن    جج  إلف جج       ف ( ةإلدقجج ن)

ين ةظاجس    جتيمل ني ةج  ة س اجف إلدقج نأ جب  أمج م يجا ة لجكزا ةإلدقج ن  . ة ي يب  ةآلخ يا
. هك ة هدف ةظ شكز يا    ن ة لكزا

(88)ة   م ةآل  … هللا الذي أتقن كل ش ىء صنع ق ل يع لى 

(105) سكب ةواملؤمنون اعملوا فسيرى هللا عملكم ورسوله قل و ق ل يع لى 

(93)ة   م تعملون عما كنتم ولتسئلن ق ل يع لى 
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 أن يتقنه ) 
 
ف ةه يا ب ( إن هللا يحب إذا عمل أحدكم عمال

:األداءكما يدعونا اإلسالم إلى التزام الدقة في 

وجاء في الحديث الشريف 

 يره فمن تعالى ولهقل
 
 يره ، ومن يعمل مثقال ذرة شرا

 
ةآل  … يعمل مثقال ذرة خيرا

اجلودة من املنظور اإلسالمي



أزة  ةأل   ل
ة ص    

بق يق  غير ص    

أزة  ةأل   ل
ة ص    

بق يق  ص    

أزة  ةأل   ل
ة ص     بق يق 
ص      أل ل ي ا

     م ي ا

أزة  ةأل   ل
ة ص     بق يق 
ص      أل ل ي ا

اإلتقان
 
ُ
ألداء األعمالستمر التحسين امل

؟(Quality)ما هي اجلودة



:اآلتيحقيقلتإتباعهايتمالتيالعملياتإلىفيشير «اجلودةضمان»مصطلحأما

القياسيةاملعاييرحسبتعملالتعليميةاملؤسسة.

 لشهادةالنيلتؤهلهالتياملطلوبةاملهاراتو املعارفعلىالطالبحصول
.نوعيةأكاديميةمعايير بموجب

أنلىإوغيرهم،العمل،وأصحابالتوظيفوجهات،املؤسسةمنتسبيطمأنة
.مرتفعاملؤسسةفيالجودةمستوى 

املصطلحات واملفاهيم

تدريبيةوالالتعليميةاملؤسساتواعتمادجودةلضمانالوطنياملركز *

UNIVERSITY OF 

Tripoli

بلوغمنققللتحواملناسب؛الصحيحالوقتفىواإلجراءاتاآللياتتطبيقمنالتأكد*–
ستهدفةالجودة

ُ
.النوعيةهذهمعايير تحديدكيفيةعنالنظر بغضامل

(Quality Assurance)ضمان اجلودة 



بيةوالتدريالتعليميةاملؤسساتواعتمادجودةلضمانالوطنياملركز *13

.لوبةضبط الجودة يتعامل مع مواصفات املنتج وضبط تحقيق هذه املواصفات املط

(Quality Control)ضبط اجلودة 

مصطلحات ومفاهيم



بيةوالتدريالتعليميةاملؤسساتواعتمادجودةلضمانالوطنياملركز *14

مصطلحات ومفاهيم

أنمنالتأكدأجلمناالعتمادهيئاتبهاتقومالتيوالعملياتاإلجراءاتمجموعة*
عتمدة،وضمانهاالجودةومواصفاتشروطحققتقدالتعليميةاملؤسسة

ُ
وأنامل

افقاألكاديميةبرامجها عتمدةواملعايير تتو
ُ
علنةامل

ُ
.وامل

(Accreditation)االعتماد 

االعتماد األكادميي
Academic Accreditation



 يمية هو حصول املؤسسة التعلاالعتماد األكاديمي
على على شهادة رسمية من هيئة معترف بها، تنص
افق األنشطة والعمليات واإلجراءات في تل ك تو
املؤسسة، مع املعايير األكاديمية واملمارسات

.الجيدة التي تطبقها تلك الهيئة

 األهم للمجتمع وُيعد االعتماد الضمانة
ومؤسساته نحو جودة أداء ومخرجات مؤسسات 

.  تعليمه العالي

االعتماد األكادميي

املصطلحات واملفاهيم
UNIVERSITY OF 

Tripoli



ن تزايد أهمية في اآلونة االخير مالتغيرات املتالحقة التي طرأت على عاملنا ظل في ●
، االتصاالتوثورة املعلومات و املعرفة كموجه للنمو في سياق االقتصاد العاملي، 

ؤسسات وانتشار موظهور سوق عاملي للعمالة، والتحوالت االجتماعية العاملية، 
، التعليم العالي الخاصة واألهلية

ا على التعليم العالي أدت إلى ضر تلك ● ا جديد  اقع  بناء ورة التغيرات فرضت و
ات ، من أجل ضمان جودة مخرجات مؤسسمعايير على املستوى الوطني والدولي

ان الجودة في التعليم العالي على جميع مستوياتها، والتطوير املستمر لها، وضم
؛ لذا أقسامها وبرامجها العلمية، وفي أساليب األداء واإلجراءات اإلدارية فيها

.ظهر االعتماد األكاديمي بنوعيه املؤسس ي والبرامجي

ملاذا االعتماد األكادميي؟

UNIVERSITY OF 

Tripoliاملصطلحات واملفاهيم



والشفافية ، وصوال إلى الوضوحبجودة التعليم العالي واملحافظة عليهاالرتقاء ●
قة في جميع أنشطة املؤسسة التعليمية واإلدارية، وتقديم معلومات دقي

امج وموثوقة للطلبة، وأرباب العمل، وغيرهم من املعنيين حول أهداف البر 
ف، التعليمية التي تقدمها املؤسسة، وإجراءاتها في تحقيق تلك األهدا

أنشطتها من أن برامج املؤسسة الحاصلة على االعتماد األكاديمي بجميعالتأكد ●
، وتتفق مع عتحقق متطلبات التنمية، وتلبي حاجات الطالب واملجتموفعاليتها 

املعايير العاملية ومتطلبات املهن، 

العاملين، ، وزيادة الشعور باملسؤولية املهنية لدىمستوى األداء املنهيرفع ال●
.رجاتهاوتحمل املسؤولية الجماعية لتطوير املؤسسة واملحافظة على جودة مخ

17

أهداف االعتماد األكادميي

UNIVERSITY OF 

Tripoliاملصطلحات واملفاهيم
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التعليم؟يف ننشد اجلودة ملاذا 

من الذين يتخرجون الطالب هل تعلم أن ●
حقق متطلبات ضمان مرموقة جامعات 

ُ
ت

افر واالعتمادالجودة  لهم فرص عمل تتو
في بلدهم أو خارجها سواء أفضل من غريهم، 

م نظم الجودة في مؤسسات التعليوتطبيق ●
 يضمن لك أن تكون العالي 

 
 خريجا

 
وسط متميزا

 آالف الخريجين يوفر لك 
 
صول عديدة للحفرصا

ك، على الوظيفة التي تسعى إليها فور تخرج
ويجعل منظمات سوق العمل تتهافت على 

.توظيفك
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التعليم؟يف ننشد اجلودة ملاذا 

 يتميزون بأنإن ●
 
:همالجامعات التي تطبق نظم الجودة تخرج طالبا

وفي ذوو إرادة وقدرة على التكيف مع مختلف ظروف العمل في بلدهم–
.خارجها مع مراعاة واحترام عادات وتقاليد وثقافات اآلخرين

.قادرون على االتصال والتواصل الناجح مع اآلخرين-–

.قادرون على حل املشكالت واتخاذ القرارات البناءة–

.قادرون على اإلبداع والتميز–

.قادرون على إدارة الوقت واملوارد واألزمات–

.ذوو أخالق وثقة بالنفس–

.ذوو سلوك قويم ومظهر مقبول –
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التعليم؟يف ننشد اجلودة ملاذا 
بداع،اإل قادرة على ُمؤهلة في إعداد أجيال ُيسهم نظم الجودة في التعليم تطبيق ●

:ويتحقق ذلك عن طريق ممارسات عديدة، من بينها●

.العمل املتغيرةسوق حاجات املجتمع ومتطلبات الخريج في ضوء اعداد –

.املنهياختيار التخصص الدراس ي وفق ميولك –

.توفير البرامج األكاديمية التي تنمى املهارات الضرورية لسوق العمل–

.اختيار أعضاء هيئة التدريس األكفاء–

.التعليم والتعلم الحديثةاستخدام أساليب –

.والتقويم الفعالةأساليب التقييم استخدام –

.تهيئة املناخ التعليمي–

.ممارسة العمل الجماعي–

.املطلوبةاملوارد والتجهيزات توفير –

.االستجابة للشكاوى واملقترحات–



21

مسئولية من؟اجلودة 

: ئوليةمس( مؤسستك)تطبيق نظم الجودة في كليتك ان ●

كافة أطراف العملية التعليمية

عميد وإدارة الكلية، –

هيئة التدريس، وأعضاء –

(معيدين)املساندة والكوادر –

والطلبة –

،  (اإلداريون والفنيون )واملوظفون –

التعليميةمن له صلة بالعملية وكل –

 هي مسؤوليتك 
 
.ومةأنت في هذه املنظإذا
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ما هو دوري يف اجلودة ؟؟؟

:أنك أيها الطالبيجب أن تعرف 
ي من األساس واملستهدف منظومة التعليم بالجامعةمحور ●

العملية التعليمية، 
ما يدور حولك من محاضرات، وامتحانات، وندوات، كل ●

التي ومهارتكوغيرها، غرضها األساس ي االرتقاء بمستواك 
 تؤهلك وتجعلك 

 
ل، الذي على املنافسة في سوق العمقادرا

 تزداد فيه حدة املنافسة 
 
،بعد يوميوما

الدور هنا فإن دورك في تحسين الخدمة التعليمية التي تتلقاها في جامعتك، هو ومن ●
األساس ي بل واملحرك لباقي األطراف املشتركة معك في املنظومة الجامعية، 

عمل متلقي الخدمة من املؤسسة التعليمية التي التحقت بها، وت–ببساطه –أنت ●
األساس ي وهو الغرضالجامعة، املؤسسة على تحسين الخدمة التعليمية التي تتلقاها في 

.  من تطبيق نظم الجودة في التعليم



المؤشرات األولية لجودة الخدمات

املنهج. 1
التقييم. 3التعليم والتعلم. 2

العمل الجماعي. 4
الطالبيالدعم . 5

الكليةرسم رسالة . 6
املوارد والتجهيزات بالكلية. 7

املشاركة املجتمعية. 8
اعتماد الكلية. 9

الطالب يف تطبيق نظم جودة  دور 
التعليم باجلامعة

وفي ضوء ما تقدم، فإنه 
ي يمكن بلورة دورك األساس 

في تطبيق نظم جودة 
ملحاور افي التعليم بكليتك 

:  اآلتية
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الطالب يف تطبيق نظم جودة  دور 
التعليم باجلامعة

يتمثل ( تكمؤسس)األساس ي في تطبيق نظم جودة التعليم بكليتك دورك 
:اآلتيةاملحاور في 

املنهج. 1
يق والوجداني املطلوب لتحقاملكون املعرفي واملهارى : املنهج

(.مفردات املقرر )املخرجـات التعليمية املستهدفة 

اسأل أستاذك عن:

.لكل مقرر تقوم بدراسته( CILOs)التعلم املستهدفة مخرجات –

الذي ( Programme description)توصيف البرنامج األكاديمي –
.تدرس مقرراته
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الطالب يف تطبيق نظم جودة  دور 
التعليم باجلامعة

التعليم والتعلم. 2
ستخدمها مجموعتان من األساليب التي ي: عمليتي التعليم والتعلم

ية أعضاء هيئة التدريس والطلبة لتحقيق النتائج التعليم
.للمقرر املستهدفة 

كل ما عمليتي التعليم والتعلم، بأن تؤديفي أساتذتك ساعد –
ات التي وشارك بفاعلية في املناقشتكليفات، إليك من ُيسند 

.تطرح داخل قاعات املحاضرات، واطرح أسئلة هادفة وبناءة

.الحديثةالتعليم والتعلم مع أساتذتك، لتطبيق أساليب تفاعل –

ك، ، بهدف تنمية مهاراتالجامعة/ الكليةشارك في برامج التدريب التي تعقدها –
.واكتساب مزيد من املعلومات واملعارف

.سوق العملشارك بفاعلية في التدريب امليداني، الذى يمثل أهم متطلبات االلتحاق ب–
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الطالب يف تطبيق نظم جودة  دور 
التعليم باجلامعة

التقييم. 3
حسين قياس جودة األداء في كل األنشطة بهدف التعملية : التقييم
ستمر 

ُ
.املستقبليلألداء امل

اعل خالله التعليم والتعلم، الذي تتف: على تقييم عمليتياحرص –
 مع 

 
أقص ى الدرجات، حتىإلى استاذك، وأن تكون موضوعيا

يتحقق الهدف املرجو من هذا التقييم،  

: وعادة ما ُيجري هذا التقييم من خالل أساليب رسمية مثل–
.في نهاية تدريس املقرر التي يتم جمعها االستبانة
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الطالب يف تطبيق نظم جودة  دور 
التعليم باجلامعة

العمل اجلماعي. 4
 فيساعد وساند زمالءك:

والتعلم، الفهم –

تحقيق جودة التعليمفي أهمية دورهم توضيح –
 أفضل لك ولوطنك

 
.لتضمن مستقبال

احرص على املشاركة في أداء أنشطة التعلم مع
.زمالئك، لتنمية مهارات العمل الجماعي
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الطالب يف تطبيق نظم جودة  دور 
التعليم باجلامعة

الدعم الطالبي. 5
 دليل الطالب اقرا –

 
، الخاص بكليتك جيدا
.واحرص على معرفة نظام الدارسة بها

على مناقشة أستاذك في نتائج احرص–
ك االمتحانات، لكي تقف على أسباب أخطائ

.ادمةلتعمل على تجتنبها في االمتحانات الق

على التواصل الدائم مع املرشد احرص–
األكاديمي الخاص بك، واسأله عن كل ما 

.تريد، واطلب نصيحته باستمرار
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الطالب يف تطبيق نظم جودة  دور 
التعليم باجلامعة

رسم رسالة الكلية. 6
ة للطرق التي تؤدي إلى وصول املؤسسوصف : الرسالة

.أهدافهالرؤيتها وتحقيق 

احرص على:

في اتخاذ القرارات بكليتك، تمثيلك –

يجية وضع خطط التطوير والخطة االستراتتمثيلك في –
ئك للكلية، وذلك من خالل إشراك ممثلين عنك وعن زمال 

بالكلية،في اللجان املختلفة 

ستقبليوخطتها التعرف على رسالة الكلية، –
ُ
ة،امل

.ملستمروالتطوير افي عمليات التحسين املشاركة برأيك –
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الطالب يف تطبيق نظم جودة  دور 
التعليم باجلامعة

املوارد والتجهيزات بالكلية. 7
– 

 
على االستفادة من موارد كليتك احرص جيدا

(.وأجهزة حاسب آلي، وأدوات املعاملمكتبة، )

.أحسن استخدام هذ املوارد، فهي من أجلك–
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الطالب يف تطبيق نظم جودة  دور 
التعليم باجلامعة

املشاركة اجملتمعية. 8
ة برامج التوعية املجتمعيشارك مؤسستك في –

تسابك ، فهي جزء ال يتجزأ من متطلبات اكوالبيئية
.ملهارات العمل

ي ، وشارك فالخدمة ألعضاء املجتمع املحلىقدم –
.الجامعةتفعيل املشاركة املجتمعية التي تقوم بها

شارك بفاعلية في الندوات العلمية، واجراء –
هارات البحوث التي يتم تدريبك من خاللها على امل

.العملسوق يتطلبهاالعقلية والعملية التي 
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الطالب يف تطبيق نظم جودة  دور 
التعليم باجلامعة

اعتماد الكلية. 9
بهاتقوم  مجموعة اإلجراءات والعمليات التي : االعتماد

ت أجل التأكد من أن املؤسسة قد حققهيئات االعتماد من 
عتمدةشروط ومواصفات الجودة وضمانها 

ُ
جها ، وأن برامامل

افق واملعايير املعتمدة  علنةتتو
ُ
.  وامل

فرق )للمراجعة على كليتك زيارات سوف يتوالى –
ضمان الجودة مجال خبراء في يقوم بها ، (التدقيق

لهيئات االعتماد، تابعين واالعتماد في التعليم 

غة املبالدون باملعلومات الصحيحة على إمدادهم احرص –
.في هذا الشأنيطلب رأيك عندما 



العطاء والتميزسنة من 60

ام ن  ي  الح 
ن... وف 

 
لأ ا ى  ا 

سعن  دملأ ي  ق  ت 
 
ل اا ب  ر  ج  كر لكل من ب  لس 

ا ن  سساب  داء مو 
 
وى ا مسن  ي  ي 

سعى للرف  ي 
 على 

ً
كرا اءوس  صع  حسن الأ 

UNIVERSITY OF 

Tripoli
جامعة طرابلس

كلية الطب البشري –اليوم املفتوح 

ر 28 اي  ن  م2019ب 

ع مي  ق اللة الج 
وف 

؟؟؟



؟؟؟
اء صع  ر على حسن الأ  دي  ق  كر والت  الس 

العطاء والتميزسنة من 60

UNIVERSITY OF 

Tripoli
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ةظع نملثر أكةظاسقبم   ةظؤ ا ح ل     ككن أن ةمظ ة ق كحأ ة سق ع*ً–
 
 
دصكفةن مكم     اسقبمنر ته  اةظؤ ا ف  يعبر ب  ن   ؤي ةيا   

..اسقبمةظ  دخديهبة ذ ا ة فئ نيك نته د ى أند يد ك   ط كح ن  دكجه ن 

دفيب   ة سة سع     ةظؤ ا ن ة س  زجكزا ض  نة كطنيةظ كل*

:  رؤية املؤسسة

ة      نأك  أهدةفه   د ق ق  ؤيته ةظؤ ا  صكل إلىدؤزية تي  ق ق  ص *–
.قديه دة تي ة  دي نبه  ةظ  ط  ةظه مةظؤ ا إنش    ة ابم كضحب  ن

:  رسالة املؤسسة

ك  ؤ ا  ةظ       د ج  إ يه  ة كصكل   ةظؤ ا د غمة تيةظسكقع ة  س ئج*–
حام دميبشكمدص غة تيةظؤ ا  يخ ج ن    دككن أن  بغ ظ صكفاد  ب

.ةأل  كي 

:  أهداف املؤسسة

املصطلحات واملفاهيم
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(Course)املقرر مفهوم 
ي يــدور حولهــا العنــاوين واملوضــوعات والعناصــر الرئيســة التــإلــى يشــير مصــطلح املقــرر ●

جموعــة املحتــوى العلمــي ألي مــنهج أو برنــامج تعليمــي، أو دراســ ي، موجــه أليــة فئــة أو م
.الدارسينمن 

ذلـــــك الجـــــزء مـــــن البرنـــــامج الدراســـــ ي الـــــذي يتضـــــمن مجموعـــــة مـــــن : الدراســـــ ياملقـــــرر ●
دة قــد تتــراوح املوضــوعات الدراســية التــي يلتــزم الطــالب بدراســتها فــي فتــرة زمنيــة محــد

.محددةبين فصل دراس ي واحد وعام دراس ي كامل وفق خطة 

املخرجــــات املكـــون املعرفـــي واملهـــارى والوجـــداني املطلـــوب لتحقيـــق*: املـــنهج الدراســـ ي●
(.مفردات املقرر )التعليمية املستهدفة 

املصطلحات واملفاهيم

يةوالتدريبالتعليميةاملؤسساتواعتمادالجودةلضمانالوطنياملركز *
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( Syllabus)الدراسية اخلطة 
حتـــوي أن تالطالـــب، ويجـــب توصـــيف كامـــل للمقـــرر الدراســـ ي الـــذي يدرســـه تشـــير إلـــى ●

 لألساتذة
 
 فعاال

 
. الخطة على تفاصيل كافية لكي تكون دليال

: حيث تشمل اآلتي●

 التعليمية األهداف

 الدراسية وتوزيعها على مدة الدراسة، واملوضوعات

 املتطلبات التعليمية الالزمة لتنفيذه، وأهم

 التقويم التي تستهدف الحكم على مدى تحقيقه، وأساليب

 املراجع التي تدعم تعليم وتعلم املقرر، وقائمة

 ذكر الفئة الطالبية املستهدفة، والقائم على تدريسهمع.

املصطلحات واملفاهيم


