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متهيد
متثل اجلامعات الركيزة األساسية للتعليم العالي ،حيث تساهم يف بناء اإلنسان معرفياً وثقافياً وخلقياً ومهاري ًا علي النحو الذي يساعد علي تنمية املوارد
البشرية يف كافة التخصصات اليت حتتاجها خطط التنمية املستدامة .ومن هنا تزايد اإلهتمام يف مصر علي املستويني احلكومي واجملتمعي بتطوير مؤسسات
التعليم العالي وذلك بهدف حتسني مستوي جودة أداء هذه املؤسسات وتفعيل دورها يف قيادة عمليات التنمية الشاملة.

وتعترب اهليئة القومية لضمان جودة التعليم واإلعتماد

اجملهودات املخططة إلصالح وتطوير التعليم يف مصر .فهي اجلهة املسئولة عن نشر ثقافة اجلودة يف

املؤسسات التعليمية على اختالف أنواعها ،وعن تنمية املعايري القومية اليت تتواكب مع املعايري القياسية الدولية إلعادة هيكلة نظم التعليم يف هذه املؤسسات
وحتسني جودة عملياتها وخمرجاتها على النحو الذي يؤدى إىل كسب ثقة اجملتمع فيها ،وزي.ادة قدراتها التنافسية حمليا ودوليا ،وخدمة األغراض القومية
املستهدفة
ولتحقيق ما سبق حترص اهليئة على توفري ونشر املعلومات الكافيـة والدقيقـة ومن هنا فإنه يسعد اهليئة أن تقدم لطالب اجلامعات احلكومية واخلاصة
وجامعة األزهـر يف مصر هذا اإلصدار ضمن سلسلة إصداراتها اخلاصة باالعتماد.
.و ما التوفيق إال باهلل.
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فى ظل عامل سريع التغري ،يشبه بأنه قرية صغرية ،متيز بسرعة إنتقال وتبادل األفكار والثقافات بني بلدانه ،وجدنا أنفسنا أمام جمموعة من التحديات التى
فرضت نفسها على الساحة ،والتى من أهم مساتها املنافسة الشرسة فى سوق العمل ،الذى أصبح يبحث عن أفراد مؤهلني هلذه املنافسة من خالل ما يتسلحون به من
مهارات وإمكانات وقدرات تعدت حدود املعارف النظرية .لذلك أصبح لزاما علينا أن نضع هذه العوامل العاملية فى اإلعتبار مع احلفاظ على ثوابت األمة وقيمها .هنا
ظهرت منظومة اجلودة فى التعليم ،وأصبحت هى األمل الوحيد فى التطوير والتحسني املستمر لتحقيق التميز .وأصبح ظهور نظم اجلودة فى التعليم وتبنى
العمل بها فى هذه اآلونة مبثابة رد فعل مباشر الحتياج حقيقى لألنظمة التعليمية خباصة واجملتمع بعامة .خاصة وأن أنظمة اجلودة تقوم على إسرتاتيجية
شامل ة للتحسني والتطوير ،من خالل رصد الواقع وحتليله من جهة ،وحتديد املستوى املطلوب الوصول إليه من جهة أخرى فى ضوء اإلمكانات املتاحة وكذا
اإلعتبارات احمللية والعاملية .وأصبح إعداد الطالب ورضاؤه عما يقدم له وأثر ذلك فى مهاراته وإرتباطها بسوق العمل ،ضمن معايري اإلعتماد ،الذى لن تناله
مؤسسة دون إستيفائه .ووفقا للمنظور الشامل للجودة ،فقد أصبح كل فرد يف النظام التعليمي  -بصفة عامة وفى املؤسسة التعليمية بصفة خاصة  -مسئوال
عن املؤسسة وعن حتقيق آماهلا ،ولن يتحقق ذلك إال بتضافر اجلهود وإحتاد اهلمم لتحقيق اهلدف .فلتمد يدك عزيزي الطالب ولتبذىل جهدك عزيزتى الطالبة مبا
يتيح لكم مكانتكم ومستقبلكم الذى جيب أال ترضوا بأقل منه فى هذا اجملتمع  :مكانا مميزا ساطعا فاعال تكون فيه منتجا مفكرا مبدعا – حمتال
مكانا الئقا حتت الشمس...
هل تطمح فى الوصول هلذه املكانة؟!
إن كانت اإلجابة
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سيتضح لك عند قراءة هذا الدليل أن اجلودة هى مدخلك لتحقيق ذلك ،ولن تبدأ وحدك ...فاجلودة أسلوب تعاونى ألداء األعمال وحتقيق األهداف ،وحتكمها
جمموعة من القيم التى توظف مواهب مجيع األطراف بغية إحداث نقلة نوعية واإلرتقاء مبستواهم وخباصة أنت .حولك يف كليتك وجامعتك ستجد وحدة
ومركزاً لضمان اجلودة ،ويقف خلف كل هذه األنشطة للجودة صرح يعترب عالمة مميزة للتعليم يف مصر والعامل العربي وهو اهليئة القومية لضمان جودة
التعليم واإلعتماد .لدى هذا الصرح عزمية أكيدة وإصرار لن يلني للوصول بالتعليم إىل مكانته املنشودة اليت نرجوها ،وكان من أول أنشطتها اليت تؤكد
مكانة الطالب أن أصدرت استفتاء لقياس رأى الطالب وإستطالع آرائهم يف العملية التعليمية ،ستجده متاحا على املوقع اإللكرتوني للهيئة .ولك عزيزي
الطالب وعزيزتي الطالبة  -تقدم اهليئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد هذا الدليل ،وتلقى الضوء على دوركم املهم فى هذه املنظومة مبا يساعد على
رسم مستقبل املكان الذي تنتمي إليه ،ومبا حيقق لك  -عزيزي الطالب وعزيزتي الطالبة -وضعك يف اجملال املناسب الذي حيقق لك التفوق واإلبداع ،ولتصبح
مواطنا متميزا يؤدي دوره علي أكمل وجه ،يف عصر تتسابق فيه األمم علي التقدم والتميز ليكون ذلك قوة خلطة التنمية ودفعة تقدم ملصرنا العزيزة .كما
ستخصص اهليئة مساحة من موقعها للتواصل معك  -عزيزي الطالب وعزيزتي الطالبة  -وميكنكم زيارته عرب املوقع اإللكرتوني للهيئة.
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فى اجلامعات والكليات واملعاهد
احلكومية واخلاصة

لتعم الفائدة
 يوجد ملحق فى نهاية الدليل يوضح املقصود جبميع املصطلحات الواردة به.
 يوجد على موقع اهليئة جزء خاص بالدعم الفنى ميكنك التواصل من خالله مع خرباء اهليئة الستشارتهم فى أية أمور ترتبط باجلودة.
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ملااا نشدد اوجوة فى التليي؟؟
عزيزي الطالب عزيزتى الطالبة :هل تعلم أن الطالب الذين يتخرجون فى جامعات مرموقة حتقق متطلبات اجلودة تتوافر هلم فرص عمل أفضل من غريهم ،سواء يف
بلدهم أو خارجها؟
وتطبيق نظم اجلودة فى مؤسسات التعليم العاىل يضمن لك أن تكون خرجيا متميزا وسط آالف اخلرجيني ،ويوفر لك فرصا عديدة للحصول على الوظيفة التى
تسعى إليها فور خترجك ،وجيعل منظمات سوق العمل تتهافت على توظيفك.
إن اوجاملات اليت تطبق نظ؟ اوجوة خترج طالبا يتميزون بأنه؟:
• ذوو إرادة وقدرة على التكيف مع خمتلف ظروف العمل يف بلدهم ويف خارجها مع مراعاة واحرتام عادات وتقاليد وثقافات اآلخرين.
• قادرون على االتّصال والتواصل الناجح مع اآلخرين.
• قادرون على حل املشكالت واختاذ 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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وتطبيق هذه الشظ؟ يضمن مرةوةا جيدا عيى اللميية التلييمية ،يتمثل فى:
 زيادة الكفاءة التعليمية ورفع مستوى األداء جلميع أفراد املؤسسة.
 إرتقاء شامل متكامل مبستوى الطالب.
 تنمية الوعي لدى الطالب وأولياء أمورهم جتاه املؤسسة .
 ضبط وتطوير النظام اإلداري ووضوح األدوار وحتديد املسئوليات.
 الوفاء مبتطلبات الطالب وأولياء أمورهم واجملتمع.
 متابعة رضاء الطالب وأولياء أمورهم واجملتمع احمللى وسوق العمل عن اخلدمات التعليمية.
 الرتابط والتكامل بني مجيع أفراد املؤسسة ،والعمل بروح الفريق ،مبا يوفر جوا من التفاهم والتعاون والعالقات اإلنسانية السليمة بني مجيع أفراد
املؤسسة.
 نيل اإلحرتام والتقدير احمللي واإلعرتاف العاملي.
 حتليل املؤسسة للمشكالت التى تقابلها بالطرق العلمية الصحيحة ،والتعامل معها من خالل اإلجراءات التصحيحية والوقائية.
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يف ضوء ذلك ،فإن تطبيق نظم اجلودة فى التعليم يسهم يف إعداد أجيال مؤهلة قادرة على اإلبداع والتعامل مع القضايا الشائكة :اإلقتصادية والسياسية
واإل جتماعية ،ولتصبح هذه األجيال قادرة على تذليل العقبات ورفع شأن أوطانهم ،ومتتلك املهارات الالزمة لسوق العمل ،ويتحقق ذلك عن طريق ممارسات
عديدة ،من بينها:
 -1إعداة اخلريج فى ضوء متطيبات سوق اللمل:
وميكن حتقيق ذلك من خالل مايلى:
وضع مواصفات للخريج ،تتناسب مع إحتياجات سوق العمل ،وجتعله قادرا على املنافسة.
تستخدم اجلامعة اآلليات املناسبة التى تضمن إكتسابك هلذه املواصفات.
 -2إختيار التخصص الدراسي وفق ميولك املهشية.
تساعد نظم اجلودة على دراسة ميولك املهنية عند بداية اإللتحاق بالدراسة.
يتم توجيهك إىل اختيار التخصص الدراسى ،مبا يتفق مع ميولك وإستعدادك.
 -3توفري الربامج األكاةميية التى تشمى املهارات الضرورية لسوق اللمل
حترص اجلامعة على حصر إحتياجات سوق العمل.
تتيح اجلامعة جمموعة من الربامج األكادميية ،التى تلبى إحتياجات سوق العمل.
يضمن ذلك أن تعمل فى مهنة تتناسب مع مهاراتك وإجتاهاتك و ما درستة باجلامعة.
 -4إختيار أعضاء هيئة التدريس األكفاء.
فى ظل تطبيق نظم اجلودة ،يتم إختيار أعضاء هيئة التدريس بعناية.
يعمل أعضاء هيئة التدريس بكفاءة عالية ،مبا حيقق معايري اجلودة.
يشارك عضو هيئة التدريس طالبه فى عمليات التعليم والتعلم ،مبا يضمن إكتسابك املعارف واملهارات واالجتاهات املطلوبة.
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 -5إستخدام أساليب التقيي؟ الفلالة
يسهم نظام اجلودة فى أن يكون مفهوم التقييم مدخال لتطوير معارفك ومهاراتك ،وليس مقصورا على أنه إمتحان يشكل مصدرا للقلق.
يستخدم أعضاء هيئة التدريس أساليب متنوعة للتقييم ،مبا يعكس قدراتك احلقيقية وتنوعها.
تتم اإلستفادة من نتائج تقييمك فى جتويد العملية التعليمية والتطوير الشامل ،مبا حيقق لك ما تطمح إليه.
 -6تهيئة املشاخ التلييمي:
توفر اجلامعة مناخا يتسم بالود والدميقراطية ،يتيح لك املشاركة فى إختاذ القرار ،مع ضمان حرية التعبري وإحرتام الرأى اآلخر.
متارس األنشطة الثقافية والرياضية ،مبا يضمن بناء شخصيتك بكافة جوانبها.
تتاح لك فرص الرعاية الصحية واإلجتماعية والنفسية فى ضوء معايري اجلودة.
تتوافر لك فرص الدعم األكادميى ،مبا يضمن لك سهولة التقدم فى الربنامج األكادميي وحتقيق أقصى إستفادة ممكنة.
 -7ممارسة اللمل اوجماعي:
حترص اجلامعة على تنمية مهارات العمل اجلماعى لديك ،باعتبارها إحدى متطلبات سوق العمل.
توظف مواقف خمتلفة للتعلم اجلماعى ،مثل :التعلم التعاونى ،وحلقات البحث لتأكيد حتقق نواتج التعلم املستهدفة.
 -8توفري التجهيزات املطيوبة:
حترص اجلامعة على توفري مجيع التجهيزات واملواد الالزمة (مصادر املعرفة -املعامل ...إخل) ،مبا يضمن حتقيق خمرجات العملية التعليمية.
تعمل اجلامعة على سد العجز  -إن وجد  -وعلى صيانة التجهيزات واملرافق املتوافرة بالفعل بطرق خمتلفة.
تستغل التجهيزات املتاحة بصورة مثلى ،مبا مينع تكرار بعض األجهزة وغياب البعض.
 -9االستجابة ليدكاوى واملقرتحات:
توفر اجلامعة آلية الستقبال شكواك.
تعمل اجلامعة على فحص الشكاوى واالستجابة هلا ،مبا حيقق حسن سريالعملية التعليمية.
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اوجوة مسئولية من؟
ويوجد سؤال يفرض نفسه هنا ،هو :من هو املنوط به حتسني جودة التعليم جبامعيت؟ هل هو رئيس اجلامعة؟ هل هو عميد الكلية  /املعهد؟ هل هو األستاذ
اجلامعي؟  .....هل تعتقد أن لك أنت دوراً؟ !!
يف احلقيقة فإن اإلجابة عن كل هذه األسئلة يأتى بنعم! إن تطبيق نظم اجلودة يف منظومة التعليم بكليتك /معهدك مسئولية كل من :القيادة اجلامعية،
واألستاذ اجلامعي والعاملني ،عالوة علي مسؤوليتك أنت يف هذة املنظومة.
إن هذا الدليل موجه إليك أنت ،ليوضح لك دور كل من القيادات اجلامعية واألساتذة بصفة عامة ودورك أنت بصفة خاصة يف حتقيق نظم جودة التعليم
جبامعتك.
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أوال -ةور الطالب يف تطبيق نظ؟ جوة التليي؟ باوجاملة
يف البداية جيب أن تعرف أن حمور منظومة التعليم باجلامعة هو أنت ،نعم الطالب هو املستهدف األساسي من العملية التعليمية ،فكل ما يدور حولك من
حماضرات ،وإمتحانات ،وندوات ،وغريها ،غرضها األساسي اإلرتقاء مبستواك ومهاراتك اليت تؤهلك وجتعلك قادرا على املنافسة يف سوق العمل ،الذي تزداد فيه
حدة املنافسة يوما بعد يوم ،ومن هنا فإن دورك يف حتسني اخلدمة التعليمية اليت تتلقاها يف جامعتك ،هو الدور األساسي بل واحملرك لباقي األطراف املشرتكة
معك يف املنظومة اجلامعية ،فأنت – ببساطه  -متلقي اخلدمة من املؤسسة التعليمية اليت ألتحقت بها ،وتعمل املؤسسة على حتسني اخلدمة التعليمية اليت
تتلقاها يف اجلامعة وهو الغرض األساسي من تطبيق نظم اجلودة يف التعليم.
ويف ضوء ما تقدم ،فإنه ميكن بلورة دورك األساسي يف تطبيق نظم جودة التعليم بكليتك أو معهدك يف احملاور اآلتية :
 املشهج :
إسأل أستاذ كل مقرر تقوم بدراسته عن خمرجات التعلم املستهدفة منه .
إسأل عن توصيف الربنامج الذي تدرس مقرراته.
 التليي؟ والتلي؟:
ساعد أساتذتك يف عمليتى التعليم والتعلم ،بأن تؤدي ما يسند إليك من تكليفات وقراءات وشارك بفاعلية يف املناقشات اليت تطرح داخل
قاعات احملاضرات ،وأطرح أسئلة هادفة وبناءة.
تفاعل مع أساتذتك ،لتطبيق أساليب التعلم احلديثة (التعلم اإللكرتوني – التعلم الذاتى .....إخل) ،والتى تهدف إىل تسليحك مبهارات أساسية
يطلبها سوق العمل.
شارك فى برامج التدريب التى تعقدها اجلامعة ،بهدف تنمية مهاراتك ،وإكتساب مزيد من املعلومات واملعارف.
شارك بفاعلية فى التدريب امليدانى ،الذى ميثل أهم متطلبات اإللتحاق بسوق العمل.

دليل الطالب اىل اجلودة

12

 التقيي؟:
إحرص على تقييم عمليتى التعليم والتعلم ،الذي تتفاعل خالله مع أساتذتك ،وأن تكون موضوعيا إىل أقصى الدرجات ،حتى يتحقق اهلدف
املرجو من هذا التقييم ،وعادة جيرى هذا التقييم من خالل أساليب رمسية مثل :اإلستبانة (اإلستبيان) الذي يتم استيفاؤه يف نهاية تدريس املقرر ،أو
بإستخدام أساليب غري رمسيه مثل :أن يسألك أحد أساتذتك عن رأيك يف مقرر دراسي ما أو عن خدمة تعليمية أخرى تتلقاها بالكلية/املعهد.
حتل بالسلوك اإلجيابي وختل عن السلبية ،ففي حالة عدم رضائك عن أي شيء مبؤسستك التعليمية ،فالبد من توصيله للمسئولني ،وعادة ما
سوف جتد بالكلية /املعهد آليه مناسبة إلستقبال شكواك فأحسن استخدامها.
 اللمل اوجماعى:
ساعد وساند زمالءك يف الفهم والتعلم ،وكذلك فى توضيح أهمية دورهم يف حتقيق جودة التعليم لتضمن مستقبال أفضل لك ولوطنك.
إحرص على املشاركة فى أداء أنشطة التعلم مع زمالئك ،لتنمية مهارات العمل اجلماعى.
 الدع؟ الطالبى:
إقرأ دليل الطالب اخلاص بكليتك جيدا ،واحرص على معرفة نظام الدراسة بها ،وكيفية إلتحاقك بالتخصصات املختلفة بها ،وكذلك نظم
اإلمتحانات والقواعد املنظمة هلا.
إحرص على اإلستفادة من خدمات رعاية الشباب املتاحة بالكلية  /املعهد.
إحرص على مناقشة أستاذك يف نتائج االمتحانات ،لكي تقف على أسباب أخطائك ،لتعمل على جتنبها يف االمتحانات القادمة.
إحرص على التواصل الدائم مع املرشد األكادميي اخلاص بك ،واسأله عن كل ما تريد ،وإطلب نصيحته باستمرار.
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 رس؟ سياسات الكيية /امللهد:
إحرص على متثيلك يف إختاذ القرارات بكليتك ،ويف وضع خطط التطوير واخلطة اإلسرتاتيجية للكلية ،وذلك من خالل إشراك ممثلني عنك
وعن زمالئك يف اللجان املختلفة بالكلية /املعهد.
تعرف رسالة الكلية /املعهد ،وخطتها املستقبلية ،وشارك برأيك يف عمليات التحسني والتطوير.
 إختاا قرارات سديد :
إختذ قرارات بناءة ،وناقشها مع أعضاء الكلية  /املعهد ،بهدف مزيد من حتقيق نظم اجلودة.
عرب عن مدى رضائك عن املمارسات التى تقوم بها الكلية  /املعهد ،سواء منها ما خيص أعضاء هيئة التدريس أو اجلهاز اإلدارى ،أو التجهيزات
واملعامل التى توفرها الكلية  /املعهد.
قارن بني ما تكتسبه من مهارات مع متطلبات سوق العمل وأصحاب مؤسساته واملعنيني باألمر .وحدد فى ضوء ذلك متطلباتك التى تناقشها فى
مؤسستك ،وقدم بها مقرتحات بناءة.
 إعتماة الكيية  /امللهد:
سوف يتواىل على كليتك /معهدك زيارات للمراجعة ،يقوم بها مراجعون خرباء يف جمال جودة التعليم تابعني للهيئة القومية لضمان جودة
التعليم واإلعتماد ،إحرص على إمدادهم باملعلومات الصحيحة دون املبالغة عندما يطلب رأيك يف هذا الشأن.
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 املوارة والتجهيزات بالكيية /امللهد:
إحرص جيدا على اإلستفادة من موارد كليتك /معهدك (مكتبة وأجهزة حاسب آلي ،وأدوات املعامل ...إخل.
أحسن استخدام هذه املوارد ،فهى من أجلك.
 املداركة اجملتملية:
شارك مؤسستك فى برامج التوعية اجملتمعية والبيئية ،فهى جزء ال يتجزأ من متطلبات إكتسابك ملهارات العمل.
قدم اخلدمة ألعضاء اجملتمع احمللى ،وشارك فى تفعيل املشاركة اجملتمعية التى تقوم بها اجلامعة.
شارك بفاعلية فى الندوات العلمية ،وإجراء البحوث التى يتم تدريبك من خالهلا على املهارات العقلية والعملية التى يتطلبها سوق العمل.
 احملاسبية املستمر :
حاسب نفسك أوال بأول ،واحكم على مدى مراعاتك ملواصفات الطالب اجليد.
إطلب إستشارة اإلرشاد األكادميي يف كليتك  /معهدك إن تطلب األمر ذلك.
تابع ما حيدث يف كليتك  /معهدك يف ضوء معايري اجلودة لإلسهام فى التطوير.
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ثانيا -ةور األستاا يف تطبيق نظ؟ جوة التليي؟ باوجاملة
إن دور عضو هيئة التدريس ميثل أساس ًا من أسس البناء اجلامعي ،كما أن دوره يتعدى التدريس إىل التأثري يف شخصيات الطالب ،من خالل الربامج والنشاطات
العلمية اليت حيرص على تنفيذها .واجلدير ذكره ،يف هذا الصدد ،أن دور عضو هيئة التدريس يف املنظومة اجلامعية خيتلف ،بإختالف حجم اجلامعة
ومسئولياتها ،وتباين األنظمة اليت تستند إليها يف حتديد فلسفتها وأهدافها ،وترتكز أدواره يف جماالت التدريس ،والبحث العلمي والتأليف والرتمجة ،وتقديم
خدمات للمجتمع احمللي من خالل املراكز واملؤسسات املتخصصة .وسوف يتم الرتكيز على دور األستاذ يف منظومة جودة التعليم بصفه عامة وبصفة خاصة
كل ما له عالقة مباشرة بك كطالب وميكن تلخيص تلك األدوار يف اآلتي:
 املشاهج الدراسية:
وضع خمرجات للتعلم ،وتوصيف للمقررات ،اليت يقوم بتدريسها ،و كذلك املساهمة يف توصيف الربنامج الدراسي اجلامعى.
نشر الوعي بتوصيف املقرر على الطالب يف بداية الفصل الدراسي ،والعمل على توعيتهم باملخرجات املراد حتقيقها من هذا املقرر.
تطوير حمتويات املقررات الدراسية ،مبا يتواءم مع املستجدات احلديثة يف اجملال العلمي للمقرر.
 التليي؟ والتلي؟:
إستخدام طرق التدريس الفعال مع الطالب ،وإشراكهم بصفه دائمة يف احلوار .
إستخدام األساليب التعليمية احلديثة ،مثل :التعلم اإللكرتوني ،وتشجيع وتدريب ومتابعة الطالب الستخدامها بصورة فعالة.
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 التقيي؟:
مناقشة الطالب فى كيفيه توزيع درجات التقييم يف بداية الفصل الدراسي.
تنويع أساليب تقويم الطالب وتوزيعها على مدار الفصل الدراسي.
إعالم الطالب بنتائج تقييم أعماهلم ،مع إمدادهم بتغذية راجعة.
 جوة األةاء:
إعداد ملف املقرر بصورة متكاملة.
املشاركة يف وضع وتنفيذ اخلطة االسرتاتيجية للكلية.
مناقشة رؤية ورسالة الكلية  /املعهد ،واملشاركة فى صياغتهما وحتقيقهما.
احلرص على التطوير الذاتى ملعلوماته ومهاراته املختلفة ،واشرتاكه يف املؤمترات والندوات ذات العالقة.
االهتمام بإجراء البحوث اليت تتناول املشاكل القومية وامللحة على الدولة.
التعاون مع وحدة ضمان اجلودة بالكلية/املعهد فى ضوء دوره لتحقيق منظومة اجلودة.
التفاعل بإجيابية مع املراجعني اخلارجيني والداخليني ،وحث زمالئه على ذلك.
 ةع؟ الطالب:
احلرص على حضور احملاضرات والتواجد أثناء الساعات املكتبية.
القيام بدوره كمرشد أكادميي للطالب على أكمل وجه.
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 املداركة اجملتملية:
العمل على فتح قنوات التواصل مع مؤسسات اجملتمع ذات العالقة ،وكذلك مع املعنيني بالعملية التعليمية.
عقد ندوات مع خرباء مؤسسات اجملتمع املدنى وجهات التوظيف ،لتبادل اخلربات.
املشاركة فى اللقاءات التوظيفية ،التى تفتح أبواب عمل للطالب فى مرحلة التخرج من خالل الربط مع سوق العمل.
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ثالثا -ةور القياةات اوجاملية يف تطبيق نظ؟ جوة التليي؟ باوجاملة
كي تساعد وحتفز القيادات اجلامعية يف تطبيق منظومة اجلودة بالتعليم بالكلية/املعهد ،ينبغي عليها اإلعرتاف بالطلبة كمحور للعملية التعليمية،
وباألساتذة كمنفذين للعملية التعليمية .وعموما ميكن تلخيص هذا الدور يف النقاط اآلتيه:
وضع خطة إسرتاتيجية متكاملة ،تشتمل على التعليم ،والبحث العلمي ،وخدمه اجملتمع.
تفعيل ودعم نظم وآليات ضمان اجلودة بالكلية  /املعهد.
عقد لقاءات توظيفية ،لفتح أبواب عمل أمام الطالب فى مرحلة التخرج .
وضع آلية لتقبل شكاوى الطالب والتعامل معها.
حتسني وتطوير قطاع شئون الطالب ،للتسريع من عمليات تسجيل املقررات واإلمتحانات بالكلية/املعهد.
إصدار دليل للطالب على أن يتضمن معلومات متكاملة عن العملية التعليمية وطرق الدعم الطالبي.
وضع سياسة للتعامل مع الطالب املتعثرين.
وضع برنامج خاص للطالب املتفوقيني.
وضع نظام متكامل لإلرشاد األكادميي بالكلية  /املعهد.
إعالن سياسة الكلية  /املعهد يف جمال النشاط الطالبي والدعم بالطرق املختلفة.
مواصلة حتديث وتطوير املناهج بغية تلبية احتياجات سوق العمل.
إستقطاب أعضاء هيئات التدريس من ذوي الكفاءات العالية.
اإلستفادة من الوسائل التعليمية واسعة االنتشار ،كتكنولوجيا املعلومات واحلاسوب واإلنرتنت ،اخل.
متابعة وحتديد املتطلبات املفضلة الحتياجات أصحاب العمل واملعنيني باألمر.
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رابلا -ةور اجملتمع وامللشي ن باألمر فى مشظومة اوجوة
 من ه؟ امللشيون باألمر؟
املعنيون باألمر هم كل من هلم صلة مباشرة أو غري مباشرة باملؤسسة سواء فى جوانبها التعليمية أو اجملتمعية أو البحثية .وقد سبق اإلشارة لدور املعنيني من داخل
املؤسسة (األستاذ– الطالب – القيادة)،
 واآلن من ه؟ امللشيون باألمر من خارج املؤسسة؟
املعنيون باألمر من خارج املؤسسة هم من يرتبطون بعمل اخلريج وأنشطة املؤسسة على سبيل املثال أعضاء النقابات املهنية – أصحاب العمل – جهات التوظيف
التى يقصدها اخلرجيون – اجملتمع احمللى ...إخل
ودور هؤالء حموري يف جودة العملية التعليمية ،وميكن تلخيصه من خالل ثالثة مستويات كما يلي:
 عيى مستوى التخطيط
املشاركة فى صياغة رؤية املؤسسة ورسالتها
املشاركة فى مراجعة وحتديث رؤية املؤسسة ورسالتها
املشاركة فى حتديد مواصفات اخلريج (معارف – مهارات – اجتاهات  ... -إخل) التى تتناسب مع توقعاتهم وإحتياجاتهم.
املشاركة فى التخطيط وإختاذ القرارات اخلاصة بتحديد األولويات وآليات التنفيذ.
 عيى مستوى التشفيذ
املساهمة واملشاركة فى تنفيذ اخلطط التى تتبناها املؤسسة لتحقيق أهدافها.
دعم املوارد املالية والبشرية وآليات االستفادة منها بالوسائل املادية واملعنوية واألدبية فى جمال التدريس والبحث العلمى واملشاركة اجملتمعية.
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 عيى مستوى املتابلة
املشاركة فى مدى متابعة مدى حتقيق املؤسسة لرسالتها وتقدمها حنو رؤيتها
املشاركة فى تقييم التقدم فى خطط التحسني
تقديم التغذية الراجعة للمؤسسة عن سياساتها وقراراتها ومستوى اخلريج واملنتج البحثى اخلاص بها واخلدمات اجملتمعية اليت تقدمها للمجتمع
احمليط.
عني اجملتمع القائمة بالتقييم غري الرمسى للمؤسسة التعليمية مبا يسهم فى تصحيح مسارها أو فى كسب ثقة اجملتمع جتاهها.
ترسيخ قيمة اخلريج املؤهل باجملتمع مبا يتناسب مع إحتياجات سوق العمل وقيمة املؤسسة التعليمية املعتمدة.

دليل الطالب اىل اجلودة

21

ما هو االعتماة ليمؤسسة التلييمية ؟
 ةواعي اإاعتماة
التحقق من قدرة املؤسسة التعليمية على األداء بكفاءة لتحقيق رسالتها التى تفسر أسباب وجودها فى اجملتمع.
التحقق من مستوى فاعلية العملية التعليمية التى متثل النشاط األساسي للمؤسسة والذى حيدد طبيعتها وميكنها من مقابلة توقعات
املستفيدين النهائيني واجملتمع ككل.
 مباةئ عميية اإلعتماة
اإلهتمام باملستفيد األساسى (الطالب من أهم املستفيدين).
القيادة املوجهة بالفكر والتخطيط اإلسرتاتيجي.
منط اإلدارة الدميقراطية التى تعتمد املشاركة الفعالة لكافة األطراف (الطالب).
اإلبتكار واإلبداع بغرض التغيري اهلادف.
اإلستقالل مبا يضمن إحرتام املؤسسة ومسئوليتها فى العمليات.
اإللتزام وعدم التخلى عن املسئوليات والواجبات.
التعلم املستمر من جانب املؤسسة واملعتمد على اإلستفادة من اخلربات.
املنافع املتبادلة بني مجيع األطراف ذات العالقة (الطالب).
اإلهتمام بالعمليات التشغيلية والفنية فى املؤسسة.
اإلهتمام بالتغذية املرتدة واحلرص على مجع املعلومات وتوثيقها.

دليل الطالب اىل اجلودة

22

 أهيية املؤسسة التلييمية ليتقدم لالعتماة
املؤسسة حاصلة على الرتخيص للعمل كمؤسسة للتعليم العاىل.
منحت شهادة دراسية يف أحد براجمها التعليمية مرة واحدة على األقل أو أمتت دورة دراسية كاملة.
لديها من واقع السجالت املنتظمة خطة إسرتاتيجية ونظم مراجعة داخلية ،ونظم تقارير سنوية وخطة حتسني األداء على أن تقدم للهيئة (وفقا
للنماذج التى أعدتها اهليئة).
لديها جملس رمسي مضطلع باإلدارة (جملس الكلية – املعهد  ...إخل) ويسمح تشكيله بتمثيل اجملالس احلاكمة داخل املؤسسة (جمالس
أقسام إخل).
للمؤسسة رسالة حمددة ومعتمدة ومعلنة.
موافقة اجلهة التابعة هلا املؤسسة مباشرة (كاجلامعة) على طلب التقدم لإلعتماد.
 خطوات التقدم لالعتماة
أ -استيفاء املؤسسة لطلب التقدم لالعتماد
التقديم بطلب اإلعتماد وفق النموذج املعد لذلك ويرفق به مايفيد:
إلتزام املؤسسة باملعايري التى حددتها اهليئة.
أن املؤسسة مرخص هلا قانونا مبنح الشهادات الدراسية التى متنحها.
موافقة اجلهة التابعة هلا مباشرة للتقدم باإلعتماد.
أن املؤسسة قد منحت شهادة دراسية واحدة على األقل فى أحد براجمها التعليمية أو أمتت دورة دراسية متكاملة.
أن املؤسسة لديها من واقع السجالت خطة إسرتاتيجية ونظم مراجعة داخلية ،ونظم تقارير سنوية وخطة حتسني األداء على أن تقدم للهيئة وفقا
للنماذج التى أعدتها اهليئة).
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قبول طلب االعتماد:
تتأكد اهليئة من إستيفاء املؤسسة للشروط السابقة
تفيد املؤسسة رمسيا خالل مدة التزيد عن ثالثني يوماً من تاريخ تقديم الطلب
بقبوهلا الطب أو رفضه مع توضيح األسباب.
تسديد الرسوم املعلن عنها وجيب أن تسدد بعد قبول الطلب مباشرة.
تقدم اهليئة للمؤسسة النماذج والبيانات الالزم استيفاؤها ودليالً يساعد املؤسسة على ملء هذه النماذج ،ومجيع هذه النماذج واإلصدارات
متاحة على املوقع اإللكرتونى للهيئة ،كما تقدم اهليئة للمؤسسة دعما فنيا إن تطلب األمر ذلك وبناء على طلب املؤسسة.
تقديم الدراسة الذاتية اخلاصة باملؤسسة والدراسات املوثقة التى تثبت استيفاءها للمعايري وبصفة خاصة:
رؤية ورسالة املؤسسة
دراسة التقويم الذاتى التى قامت بها املؤسسة
خطة التحسني ونتائج تنفيذها التى متت بالفعل
نظم التقويم وضبط اجلودة باملؤسسة
أية بيانات أو دراسات أو مستندات أخرى تطلبها اهليئة
ب -تقويم املؤسسة
ختطر اهليئة املؤسسة باإلجراءات التى سيتم إتباعها إلمتام عملية التقويم (أمساء املراجعون – مواعيد الزيارات  ...إخل)
مابني تقديم الطلب وزيارة املؤسسة للتقويم واملراجعة تقوم اهليئة مبجموعة إجراءات داخلية تستمل على :
تشكيل فريق املراجعني
فحص الدراسة الذاتية للمؤسسة
الزيارة التمهيدية
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الزيارة امليدانية
تقرير املراجعة اخلارجية ويقدمه فريق املراجعة
ختطر اهليئة املؤسسة بنتائج عملية التقويم واملراجعة خالل ستني يوما من انتهائها وفقا ملا يلى:
مينح االعتماد فى حال استيفاء املؤسسة للمعايري
فى حالة عدم استيفاء املؤسسة بعض معايري اجلودة –غري احلاكمة -ختطر اهليئة املؤسسة بتقرير مفصل حيدد نواحى القوة وكذا املعايري
التى مل يتم استيفاؤها وكيفية التحسني الستيفاء املستوى املطلوب ومتنح املؤسسة مهلة مخسة عشر يوما للرد على خطاب اهليئة وحتدد
فيه املدة التى تراها مناسبة الستيفاء جوانب القصور حبد أقصى تسعة أشهر من تاريخ اإلخطار حيث يتم إعادة إجراء التقويم مرة أخرى وإصدار
قرار نهائى المتنح بعده املؤسسة مهلة أخرى.
حيجب االعتماد عن املؤسسة يف حالة عدم قدرتها على استيفاء املعايري احلاكمة:
عدم قدرتها على حتقيق بعض املعايري اخلاصة بالفاعلية التعليمية واملتعلقة باملعايري األكادميية ،والربامج واملقررات ،والتعليم والتعلم،
حيث تعترب من املعايري احلاكمة يف عملية االعتماد.
إذا تضمنت رسالة املؤسسة منح دبلومات ودرجات جامعية عليا (ماجستري  /دكتوراه) ومل تستوف مرحلة الدراسات العليا باملؤسسة
املستوى املطلوب المتنح شهادة االعتماد حتى وإن استوفت املرحلة اجلامعية األوىل بها كافة املعايري التى حددتها اهليئة حيث تعترب من
املعايري احلاكمة أيضا.
إذا مل حتصل املؤسسة على شهادة اإلعتماد وفقا لتقرير فريق املراجعة حيال األمر للوزير املختص ويتضمن قرار اإلحالة مايلى:
درجة العجز يف اإلستيفاء (متوسط – شديد)
املعايري التى مل تطبقها املؤسسة
ماجيب على املؤسسة القيام به للحصول على اإلعتماد
للوزير وبالتشاور مع اهليئة إختاذ أحد اإلجراءات أو التدابري املناسبة فى ضوء القانون وأحكامه ومن قبيل ذلك:
تأهيل املؤسسة على نفقتها
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إلزامها بتغيري إدارتها
إيقاف قبول طالب جدد بأقسامها
حتى تتم استيفاء معايريها وذلك خالل عام دراسى واحد
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متابلة اهليئة ليمؤسسات امللتمد
تضع اهليئة نظاماً دوري ًا ملراجعة ومتابعة املؤسسات املعتمدة طـوال فتـرة صـالحية شـهادة االعتماد (مخس سنوات) بهدف التأكد من استمرار نشاطها ونظام
العمل بهـا وبراجمهـا وفقـا ملعايري االعتماد وقد ينتج عن ذلك.
 إستمرار االعتماة:
فى حال حفاظها على الشروط التى إعتمدت فى ضوئها وإستمرارها فى تطبيق خطة التحسني.
 وقف شهاة االعتماة:
ال فى نشاطها أو نظام
إذا تبني من أعمال املتابعة أو املراجعة أو الفحص الدورى للمؤسسة أنها فقدت أحد الشروط املؤهلة لإلعتماد أو أرتكبت خمالفات أو تعدي ً
العمل بها مبا خيل باستيفائها لشروط االعتماد.
 إلغاء شهاة االعتماة:
إذا تبني من أعمال املتابعة أو املراجعة أو الفحص الدورى للمؤسسة أنها ارتكبت خمالفات جسيمة وقامت بتغيريات جوهرية فى أدائها أو إجراءاتها أو ثبت أن
البيانات أو املستندات التى قدمتها للحصول على االعتماد غري صحيحة أو أنها حصلت على االعتماد عن طريق الغش والتدليس.

يلغى جملس إدارة اهليئة قرار إيقاف شهادة االعتماد إذا أزالت املؤسسة األسباب التى بنى عليها هذا القرار.
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ملحق
املفاهيم األساسية واملصطلحات
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ملحق .....املفاهي؟ األساسية واملصطيحات
عند استخدام هذه املفاهيم واملصطلحات تؤكد اهليئة على املعاني املوضحة أمام كل منها ،واهليئة على دراية بأن بعض هذه املفاهيم واملصطلحات قد تكون
وردت مبعاني خمتلفة يف مراجـع أو أدلة أخرى .وتؤكد اهليئة على أن هذه املفاهيم قد مت تبسيطها بصورة كبرية لتعظيم االستفادة منها مبا يتناسب مع الفئة
املستهدفة من هذا الدليل.
ضمان اجلودة :العملية اخلاصة بالتحقق من أن املعايري األكادميية واملؤسسية املتوافقة مع رسالة املؤسسة التعليمية قد مت حتديدها وتعريفها وحتقيقها على
النحو الذى يتوافق مع املعايري املناظرة هلا سواء على املستوى القومي أو العاملي
معايري االعتماد :املعايري هى احلد األدنى امل طلوب توافره لدى املؤسسة وتعترب موجهات لألداء واملمارسات ويتم االعتماد فى ضوء مدى استيفاء املؤسسة هلا وعلى
املؤسسة دوما أن تراجع مدى استيفائها هلذه املعايري وهى تشتمل على مثانية معايري ترتبط بقدرة املؤسسة ومثانية معايري ترتبط بالفاعلية
التعليمية هلا (راجع دليل االعتماد على موقع اهليئة).
زيارات املراجعة :زيارات تتم مبعرفة فريق مشكل من اهليئة القومية (يعرف بفريق املراجعة اخلارجية) لتقويم مدى استيفاء املؤسسة التعليمية ملعايري اجلودة و
االعتماد .
املؤسسة التعليمية (مشار إليها باملؤسسة) :هي الكلية أو املعهد العاىل الذى تنتمى إليه للحصول على الدرجة العلمية (بكالوريوس أو ليسانس) أو درجة أعلى
(دبلوم /ماجستري /دكتوراه.) ...
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رسالة الكلية  /املعهد :هي الوجه الذي يعرب عن الكلية  /املعهد وجمال عملها وتعترب املوجه األساسى لكافة أنشطتها وتوضح هويتها وماذا تسعى الكلية /
املعهد إىل حتقيقه .
وحدة إدارة اجلودة :الوحدة املسئولة عن إدارة اجلودة داخل املؤسسة ويتوافر لديها كافة الوثائق واألدلة اخلاصة بإدارة اجلودة فى املؤسسة .
األستاذ اجلامعي :يقصد به فى سياق هذا الدليل عضو هيئة التدريس (أستاذ – أستاذ مساعد – مدرس) أو عضو اهليئة املعاونة (مدرس مساعد – معيد).
مرشد أكادميي :يقدم خدمات اإلرشاد األكادميى من خالل متابعة أداء الطالب ومعاونته يف اختيار املقررات أو تغيريها كل فصل دراسي  ...إخل ومن أهم
اخلصائص اليت يتحلى بها املرشد األكادميي :العدل ،والدفء يف املعاملة ،التأثري ،فهم الدور اإلرشادي ،مراعاة مشاعر الطلبة ،االهتمام بتقدم
سريهم الدراسي ،واملقدرة على حل مشكالتهم ،والتعامل مع كافة مستوياتهم ا لدراسية .يتقبل املوضوعات اإلرشادية برحابة صدر،
يشجع الطلبة على اختاذ قراراتهم بأنفسهم ،ويتفهم مشكالتهم وحاجاتهم ،ولدية القدرة على تطوير قدراتهم ،ويتواجد يف مكتبه عند
احلاجة له.
مواصفات الطالب اجليد :ميتلك جمموعة من املعارف واملهارات واخلربات واالجتاهات فى جمال التخصص وفى جمال احلياة واملواطنة فى إطار أخالقى قويم وقد
حددت اهليئة جمموعة من املعايري جيب توافرها فى اخلريج يسعى اجلميع (األستاذ – الطالب– القيادات  ...إخل) لتحقيقها من خالل
منظومة اجلودة.
املعنيون باألمر :مجيع أعضاء جمتمع املؤسسة واجملتمع احمللى أو املدني ذوو الصلة باملؤسسة.
الطالب املتعثرين :ذوو صعوبات تعلم.ومن مل حيققوا النتائج التعليمية املستهدفة واملعرضون للرسوب.
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املراجعون اخلارجيون واملراجعون الداخليون :املراجعون اخلارجيون هم الفريق املشكل من اهليئة للقيام باملراجعة اخلارجية بينما املراجعون الداخليون هم أى
فريق عمل تشكله الكلية  /املعهد أو اجلامعة للتحقق من استيفاء معايري اجلودة باملؤسسة.
اجملتمع احمللى :كافة األف راد واملؤسسات واجلهات اليت هلا اهتمام أو مصلحة ما مثل النقابة املهنية املرتبطة بربامج املؤسسة ،وأفراد ومؤسسات اجملتمع املدني اليت
تتعامل مع املؤسسة كمستهلكني خلدماتها ،أو يقومون بتوفري أماكن للتدريب ،أو يشكلون اجملتمع احمللي للمؤسسة جغرافياً ...إخل.
املشاركة اجملتمعية :االندماج الفعال بني اجملتمع واملؤسسة من خالل إسهام متبادل فى جهود متواصلة لتحسني التعليم وزيادة فاعليته وحل مشكالت
جمتمعية وتقديم خدمات ألفراده ومؤسساته مبا يعود بالنفع والفائدة على اجملتمع وعلى املؤسسة التعليمية.
اإلرشاد األكادميي :تعريف الطالب بالربامج األكادميية واألنظمة والقوانني داخل الكلية  /املعهد ،وكذلك كشف ميوهلم وقدراتهم وإتاحة الفرصة هلم
لالستفادة من خربات أعضاء هيئة التدريس ملساعدتهم يف حل مشكالتهم بالطرق العلمية املالئمة لكل حاله .ويهدف أيضاً إىل
مساعده الطالب على اكتشاف ذاته واختاذ قراراته بنفسه وخاصة كيفية التغلب على الصعوبات اليت تعرتض مساره الدراسي.
التخطيط االسرتاتيجي  :حتديد رؤية ورسالة املؤسسة وغاياتها وأهدافها اإلسرتاتيجية اليت جيب أن حتقيقها يف فرتة زمنية طويلة ( ٥سنوات فأكثر) وكذلك
الوسائل الالزمة لتحقيق ذلك.
اخلطة اإلسرتاتيجية :متثل ناتج عملية التخطيط االسرتاتيجي ،وجيب أن تكون مكتوبة ومعتمدة وحتدد رؤية ورسالة املؤسسة ،وغاياتها وأهدافها
اإلسرتاتيجية ،والوسائل املتاحة واملستقبلية لتحقيق ذلك ،وتعكس إسرتاتيجية اجلامعة /األكادميية.
اخلطة التنفيذية إلسرتاتيجية املؤسسة :تتضمن خمتلف األنشطة واملهام املطلوب القيام بها من أجل حتقيق غايات املؤسسة وأهدافها اإلسرتاتيجية ،مع حتديد دقيق
للمسئوليات واجلدول الزمين ومؤشرات املتابعة والتقييم ،ومستويات اإلجناز.
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اإلجراءات التصحيحية والوقائية:هى جمموعة اإلجراءات التى تقرر املؤسسة القيام بها الستيفاء معايري غري مستوفاه أو لتعزيز األداء اخلاص ببعض املعايري
املستوفاه بالفعل للحفاظ على استيفائها ويوضع ذلك من خالل إجراءات منظمة حتدد املهام وتوزيع األدوار والزمن احملدد
للتنفيذ ويتم متابعتها فيما يعرف خبطة التحسني.
التطوير :تلك اجلهود املخططة التى يبذهلا أفراد جمتمع املؤسسة لتطوير مستوى أدائها.
خطط التطوير:حتديد املهام املطلوبة لعملية التطوير ومسئوليات التنفيذ واإلطار الزمنى وآلية للمتابعة وإجراءات بديلة يف حالة تعثر التنفيذ.
آلية مناسبة :طريقة تعلنها الكلية  /املعهد وتتبناها تتناسب مع طبيعتها وطبيعة الطالب بها مثل صندوق شكاوى – التقدم بطلب أو تظلم – إرسال بريد
الكرتونى...
االستبانة (االستبيان) :أدوات مقننة الستطالع رأى أو جتميع بيانات عن موضوع  /موضوعات حمددة وتعد وفقا لشروط علمية ويتم حتليل نتائجها إحصائيا
ملعرفة اآلراء.
تغذية راجعة :االستفادة من نتائج عملية التقويم وتصحيح املسار حنو اهلدف املطلوب
الربامج األكادميية :يتم تنفيذها فى املؤسسات يهدف احلصول على درجة علمية (بكالوريوس /ليسانس /ماجستري /دكتوراه ...إخل)  ،ويتضمن املناهج
واملقررات واألنشطة اليت تكسب الطالب املعرفة واملهارات والقيم الالزمة لتحقيق أهداف تعليمية خمططة ،ويف ختصص دراسي حمدد.
ملف الربنامج  /املقرر :ملف حيتوى على توصيف املقرر وتقاريره عن األعوام السابقة وأنشطة التدريس والتقويم وتعليقات الطالب ورأى اخلرباء واإلجراءات
التى اختذت لتحسينه واإلجراءات اجلارى تنفيذها وكل مايرتبط باملقرر ليضمن أداءأفضل حيث يتم االستفادة من خربات العام املاضى
فى حتسني األداء ويضمن ارتقاء وحتسن األداء بغض النظر عن املسئول عن املقرر.
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توصيف الربنامج/املقرر :يضم حتديدا للمعايري األكادميية واألهداف والنتائج التعليمية املستهدفة واسرتاتيجيات التدريس والتقويم ،وحيدد املقررات
الدراسية وتوزيع ساعاتها وكل مايرتبط ظبالربنامج لنجاح تنفيذه.
التعلم التعاوني :التعلم التعاوني هو أسلوب تعلم يتمحور حول الطالب حيث يعمل الطالب ضمن جمموعات غري متجانسة (تضم مستويات معرفية ومهارية
خمتلفة ) لتحقيق هدف تعليمي مشرتك ،يرتاوح عدد أفراد كل جمموعة ما بني  6 – 4أفراد .وأحد أهم مسلمات التعلم التعاوني أنه ال يسمح
للطالب أن يكونوا متلقني سلبيني ،بل يتم حثهم على املشاركة الفاعلة يف التعلم ليتفاعلوا مع زمالئهم ويشرحوا هلم ما تعلموه
ويستمعوا لوجهات نظرهم ،ويشجع بعضهم البعض ويدعمه.
التعلم الذاتي :قدرة الطالب على االستمرار يف تنمية قدراته ومهاراته املعرفية والذهنية واملهنية ذاتياً ،وذلك خبالف الطرق النمطية يف التعلم.
التدريب امليداني :تدريب فى جمال العمل الذى يعد الطالب لاللتحاق به مثل التدريب باملصانع واملستشفيات واملدارس  ...إخل.
نواتج التعلم املستهدفة (خمرجات التعلم) :ماينبغى أن يكتسبه املتعلم من معارف ومهارات واجتاهات وقيم وتعكس املعايري األكادميية ،وقابلة للقياس،
وكذا ترتبط بشكل واضح بالطرق املختلفة لتقويم الطالب.
الساعات املكتبية :ساعات حمددة يتواجد بها أعضاء هيئة التدريس مبكاتبهم الستقبال الطالب ومناقشة أية مشكالت تعليمية ترتبط بهم والعمل على
إرشادهم حللها.
دليل الطالب :دليل تقوم الكلية /املعهد بإعداده وتوزيعه على الطالب حيوى معلومات تهمهم عن الكلية /املعهد والربامج املتاحة وآليات االلتحاق بها واخلدمات
التعليمية واالجتماعية والصحية والنفسية والثقافية  ...إخل اليت تقدمها الكلية /املعهد وكيفية االستفادة منها.
تقويم الطالب:جمموعة من الطرق اليت من بينها االمتحانات تقرها املؤسسة لقياس مدى اجناز وحتقيق نتائج التعلم املستهدفة (قدرات ومهارات الطالب املعرفية
والذهنية واملهنية) من برنامج تعليمي أو مقرر دراسي معني.
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