
        مممم٢٠٠٨٢٠٠٨٢٠٠٨٢٠٠٨---- ) ) ) )١١١١( ( ( ( العدد  العدد  العدد  العدد                              ����� ��� �	��.د،�	�� ��� رد�	ن ���� .د     الجامعيالجامعيالجامعيالجامعيالمجلة العربية لضمان جودة التعليم المجلة العربية لضمان جودة التعليم المجلة العربية لضمان جودة التعليم المجلة العربية لضمان جودة التعليم 
 

 المجلد األول
 
 

  

١٦٠ 
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هذه الدراسة إلقاء الضوء على أدوار عضو هيئة التدريس املتجددة واملنـسجمة مـع روح               هدفت  
مع التأكيد  القة بني جودة النوعية وجودة أعضاء اهليئة التدريسية،         باإلضافة إىل عرض الع   العصر ومتطلباته،   

 واليت ينبغي ان تظهر يف احملـصلة علـى املخرجـات    ،على أمهية تطوير كفايات أعضـاء هيئـة التدريس    
وقد أوضحت الدراسة متطلبات اجلـودة      . التعليمية اليت يتقرر وفقها مستوى حتقيق اجلودة يف التعليم العايل         

ها بأدوار عضو هيئة التدريس حيث تبني أن جودة النوعية تتطلب جودة أعـضاء هيئـة التـدريس                  وعالقت
أنفسهم باعتبارهم عنصراً فعاالً يف حتقيق اجلودة وذلك على ضوء ما ميلكون مـن مـدخالت وأشـارت                  

 املنظومـة    يف رفع مستوى املدخالت والعمليات واملخرجات يف       ة، وأمهيتها  املهني التنميةالدراسة إىل وسائل    
يف التعلـيم    فإن حتقيق اجلـودة      ا لتحقيق اجلودة وبدو    رئيس  متطلب ة املهني وان التنمية التعليمية، ال سيما    

   .سيكون أمراً صعباًاجلامعي 
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 :ةــدمـمق

 يعد التعليم اجلامعى والبحث العلمى رافداً أساسياً ىف بناء اإلنسان للتعامل مع التقنيـات احلديثـة،         
 يعـاىن العديـد مـن     اليمنإن التعليم اجلامعى ىف      إال   الىت طرأت على الساحة الدولية واإلقليمية     واملتغريات  

عدم االستخدام األمثل للموارد املالية والعينية مبا يؤثر علـى الكفـاءة            : املشاكل لعل من أبرز هذه املشاكل     
العالقة بني التخصصات املتاحة    التعليمية، وعدم الربط بني مناهج التعليم ومتطلبات البحث العلمى، وضعف           

 واحتياجات سوق العمل احمللى واخلارجى، باإلضافة إىل الكثافة الطالبية وما يترتب عليها من أثـار                ةللطلب
سلبية ىف القدرة االستيعابية باإلضافة إىل عجز املعامل واملكتبات عن القيام بدورها التعليمى والبحثى وغياب               

ضرورة األخـذ   األمر الذى يدعوا إىل .لعلمية وعالقتها باألعباء التعليمية والبحثية   اهلياكل الوظيفية لألقسام ا   
مبنهج التخطيط االستراتيجي لبناء أجيال قادرة على مواجهة التغريات احلديثة بفكر جديد يتجاوز حـدود               

  . متاحة الواقع ويستشرف املستقبل مبا حيمله ىف طياته من ديدات وفرص

حتيا حالة من التحوالت    للنقاش أو اجلدل حول ما إذا كانت اتمعات املعاصرة          مل يعد هناك جمال     
فأصبح مفهوم العوملة يعرب عن تلك التحوالت املتسارعة الـيت حيياهـا            .  املتسارعة يف كافة ااالت  أم ال      

  :   عدة أمور منها برزتفرضت علينا من قبل العامل املتقدم ملتغريات الىت هلذه ا ونتيجة .  اتمع املعاصر
 .املؤسسات التعليمية وكفاية اخلرجيني منهامستوى  تقومي -
 . ملتطلبات السوقوائمة الربامجاالهتمام مب -
 .استحداث مؤسسات دولية ووطنية  للتقومي واالعتماد -
  .ضبط اجلودةاالهتمام  مبعايري  -
  .البحث العلمي توجيه متويل جديد ومنافس ملشاريع -
  .ة التعليم العايلإدار أساليب  تغيري يف-

تواجهنا يف حياتنـا  مامات االستراتيجية احليوية اليت  يف مقدمة االهتQualityتأيت اجلودة من هنا  
عموما، ويف جماالت ختصصاتنا النوعية بصفة خاصة، ويرجع ذلك إىل التقدم العلمـي و الـتقين املتالحـق       

ويتجاوز مفهـوم   . و اخلدمية يف ظل زيادة العرض عن الطلب       وتزايد حدة املنافسة بني املؤسسات اإلنتاجية       
  اجلودة معناه التقليدي أي جودة املنتج أو اخلدمة ليشتمل جودة املؤسسة أو 
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يف الوقت، حتقيق رغبات    األداء، تقليل التكاليف، التحكم     ني وتطوير العمليات و   املنظمة دف حتس  
  .وتقوية االنتماءمتطلبات السوق، العمل بروح الفريق، العمالء و

 يف جمال التعليم اجلامعي ال يعين (Total Quality)اجلودة الشاملة مما سبق نستطيع القول أن 
 ولكن ما   ، جلعل اجلامعات منشات جتارية  تسعى إىل مضاعفة أرباحها عن طريق حتسني منتجاا              التخطيط

جمموعة من املعايري واإلجراءات    عي هو تطوير     مدخل اجلودة الشاملة يف التعليم اجلام      يفينبغي أن نستفيد منه     
، وسعيا إىل مضاعفة إفـادة      يهدف  تنفيذها إىل التحسني املستمر يف املنتج التعليمي حتقيقا جلودة املنتج           اليت  

  .، ومجاعاته وأفرادهتعليمية وهو اتمع بكل مؤسساتهاملستفيد األول من كافة اجلهود ال

 على تطـوير     يف التعليم اجلامعي يعمل    اجلودة الشاملة اال بأن نظام    وتشري الدراسات املتعلقة ذا     
ساعد على إحداث تغيري متكامـل       وبالتايل ي  ،ميي على مستوى اجلامعة   مجيع جوانب العمل اإلداري واألكاد    

 حيث إن تطوير جزء أو خدمة معينة وبقاء األجزاء واخلدمات األخرى كما             ؛يسهل رفع الكفاءة بشكل عام    
 . د مينع أي تطبيق ألي تغيري جزئيق أو قهي يعي

 وذلك ألمهية الدور الذي يؤديه يف       ؛الكادر األكادميي يعد ركنا أساسيا يف النظام التعليمي اجلامعي        و
الت األساسـية يف    أحد املدخ يعد   األكادميي   كادرال  فإن من منطلق مفهوم النظم   عملية التعليم اجلامعي، أما     

 باإلدارة العليا وما متثله من فلسفة اجلامعـة         ةوصل بني املدخالت التعليمية واملتمثل    حلقة ال  و ،التعليم اجلامعي 
   .الطالب من جانب آخرب املتمثلة ة املطلوبات واملخرج،من جانبوبراجمها وأهدافها 

  :وميكن تنفيذ وتطبيق مفهوم اجلودة الشاملة يف التعليم اجلامعي، من خالل
املسلكية والثقافية  ويف كافة ااالت األكادميية واملهنية       ومهارات    كفايات  ميتلك در أكادميي توفر كا  -

التدريس، وتطـوير    ":، واليت ميكن ان تظهر يف نتاج عمله يف         وميارسها يف الواقع   واإلنسانية والبحثية 
الربامج، تطوير املقررات، واالرشاد االكادميي، واالشراف، والترمجة، والتأليف، وإجراء البحـوث،           

  ).٣٢م، ٢٠٠٧امعة صنعاء، مركز تطوير التعليم اجلامعي جب"(تمعوخدمة ا
 إحداث التطـور والتحـسني      ىعلة   قادر اتلك كفايات ومهارات كافية جتعله    مت  قيادات إدارية  توفر -

 والعالقات مع ، )التخطيط، التنظيم، التنفيذ والرقابة، التوجيه: "، واليت تشملللنظام التعليمي
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،  مركز تطوير التعليم اجلامعي جبامعـة صـنعاء        "( واالهتمام بالبيئة اجلامعية   اجلهات، والتسهيالت،  -
 ).٣٢م، ٢٠٠٧

لذا فقد أهتمت كثري من مؤسسات التعليم العايل بالتنمية املهنية ألعضاء هيئة التـدريس والقيـادات      
فعلى  .وعملياتهره  ومصاد جماالته    وجتويد نوعية التعليم العايل جبميع     ؛ بغرض حتسني  االدارية لتلك املؤسسات  

  :سبيل املثال
 .اجلامعي ألعضاء هيئة التدريس فيها  مادة التدريسميم بتقد١٩٤٧بدأت جامعة هارفارد عام  •
 التدريس يف اجلامعات الربيطانيـة واألوروبيـة يف   ظهر االهتمام بشكل واضح بالتدريب ألعضاء هيئة •

 .منتصف الستينيات 
 .م١٩٧٢عام   التعليم العايل األورويب لإلجاده يف انشاء املركزمت  •
ني اهتمت منظمة اليونسكو بدعم التنمية املهنية للمعلم اجلامعي من خالل دعمها لربامج إنشاء شبكات ب               •

 .اجلامعات على املستوى العاملي
العربية الـيت أقامـت    والقاهرة واإلسكندرية من أوائل اجلامعات اجلامعات املصرية وبالذات عني مشس •

 . إلعداد املعلم اجلامعيت تطويريةدورا
 .م١٩٨٦ريس والتدريب اجلامعي عام التد أنشأت جامعة البصرة مركز لتطوير طرق •
 .م١٩٨٧تطوير التعليم اجلامعي عام مركز  -السعودية -جامعة امللك عبد العزيزأنشأت  •
جامعـة   أنـشأت  ، ويف التاريخ نفسهيف بداية التسعينياتجامعة الكويت مركز للتنمية األكادميية  أنشأت•

 .أعضاء هيئة التدريس اإلمارات مركز استقطاب وتنمية
  .م١٩٩٥   ألعضاء هيئة التدريس يف كلية الطب عام بدأت جامعة عدن بعقد دورة التأهيل التربوي •
، سعد بن بركي املـسعودي ( .م٢٠٠٠التطوير األكادميي عام  جامعة امللك فهد للبترول واملعادن مركز•

 )٢٠٠٧لسالم احلياين، عزيزة عبد اهللا طيب، عبد املنعم عبد ا
 

 حلاجة اجلامعـة    كاستجابةم مركز تطوير التعليم اجلامعي،      ٢٠٠٦عام   أنشأت جامعة صنعاء     كما
راهنة يف جمـاالت    وتنمية قدراا وإمكانياا املادية والبشرية، ومواكبة التطورات العاملية ال         ،يف تطوير براجمها  

 ويعمل املركز من أجل حتقيق      .من االرتقاء مبستوى أدائها لوظائفها وحتقيق رسالتها      ، لتتمكن   التعليم اجلامعي 
  :األهداف الرئيسة األتية

 . تقومي الربامج الدراسية واملناهج التعليمية وتطويرها يف كليات ومراكز اجلامعة  •

  



        مممم٢٠٠٨٢٠٠٨٢٠٠٨٢٠٠٨---- ) ) ) )١١١١( ( ( ( العدد  العدد  العدد  العدد                              ����� ��� �	��.د،�	�� ��� رد�	ن ���� .د     الجامعيالجامعيالجامعيالجامعيالمجلة العربية لضمان جودة التعليم المجلة العربية لضمان جودة التعليم المجلة العربية لضمان جودة التعليم المجلة العربية لضمان جودة التعليم 
 

 المجلد األول
 
 

  

١٦٥ 

  . ئة اإلدارية يف اجلامعةر ألعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم، واهلياملساعدة يف حتقيق النمو املهين املستم •
 . اإلسهام يف تطوير املعرفة العلمية املتصلة بالتعليم اجلامعي •

العايل يف جمـاالت التعلـيم العـايل،        تقدمي اخلربة واملشورة للجامعات وغريها من مؤسسات التعليم          •
 العـدد  ٢٠٠٧جامعة صنعاء،   -مركز تطوير التعليم اجلامعي    نشرة   (.مناهجه وإدارته وتطوير براجمه و  

)١((.  

 حرص اإلسـالم    من خالل  ، عناية اإلسالم واهتمامه بتنمية الفرد وتطوير مهاراته ومعارفه        وتتجلى
 .دنيـا األمة دينا و   مما يعود بالنفع على الفرد واتمع و       ؛ائه وتطويره إمنى دوام االستزادة من طلب العلم و      عل

. ����  وقـل رب زدين علمـا      ����): ١١٤(من االية " طه"يف سورة   : فقد جاء يف كتاب اهللا العزيز، قوله تعاىل       
اللهم انفعين مبا علمتين وعلمين ما يـنفعين وزدين علمـا           "): لى اهللا عليه وسلَّم   ص(رسول اهللا حممد   كما قال 

   .)١(" كل حالاحلمد هللا علىو
ال يـزال   : "املـتعلم يف تذكرة السامع واملتكلم يف آداب العلم و        وقال سعيد بن جبري رضي اهللا عنه      

  .).٢ (:اكتفي مبا عنده فهو أجهل ما يكونترك التعلم  وظن انه قد استغين وجل عاملا ما تعلم فإذا الر
 مطالباً أكثر من غريه الحداث مثل هـذا التطـوير يف            عضو هيئة التدريس  ويف هذا الصدد يصبح     

م يف حتقيـق االهـداف      معارفه وقدراته ومهاراته املختلفة اليت متكنه من أداء دوره بفعالية واقتدار، مبا يسه            
 يف املخرجات والذي ينعكس يف حتسني تعلم الطالب وتوسيع امكاناته معرفيـا ومهاريـا               والغايات املرجوة 

  .ليؤدي دوره يف احلياة لالسهام يف عمارة االرض

ـ      وذا البد أن تتوفر يف األكادمييني العديد من الكفايات          تنفيـذ   ى املختلفة اليت جتعلهم قادرين عل
 .م حباجة إيل املزيد من التدريب املستمر الكتساب هـذه الكفايـات  ههذا النهج اجلديد، وبالتايل فَوتطبيق  

ومن هنا نستطيع القول أن من أهم مداخل اجلودة الشاملة يف نظام التعليم اجلامعي التنمية املهنية لألكادمييني                 
 نوعية  ىم التعليم اجلامعي للحصول عل     نظا الذين يعتمد عليهم بشكل أساسي تطبيق نظام اجلودة الشاملة يف         

 .  ثقة اتمعى عل وحيوزون إحداث التطور والتحسني اتمعيى جودة عالية من الطالب قادرين علذات

  
 كاجتاه تطويري معاصر لتمثل اطاراً حمورياً يف معظـم  Total Qualityوتأيت اجلودة الشاملة "  

اء اجلامعي وتطويره، ويرجع ذلك اىل االزمة اليت تعيشها اجلامعـات           دول العامل يف جماالا اليوم، لتقومي االد      

                                                 
١
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نتيجة لضعف قدرا على االستجابة السريعة واملتالحقة للمتغريات اتمعية والعاملية، والتحديات املطلوبـة             
للتنمية، اليت تستدعي تغرياً يف طريقة تعامل اجلامعة مع مشكالت اتمع بـصورة حتقـق هلـا الفاعليـة                   

  ).   ٣١٣م، ١٩٩٥أمني النبوي، "(والكفاية

اسة النظرية بغية إلقاء الضوء على أدوار عضو هيئـة التـدريس املتجـددة              لذلك جاءت هذه الدر   
 ،واملنسجمة مع روح العصر ومتطلباته، مع التأكيد على أمهية تطوير كفايات أعضـاء هيئــة التـدريس               

حتقيق اجلودة يف التعلـيم     مستوى  التعليمية اليت يتقرر وفقها     واليت ينبغي ان تظهر يف احملصلة على املخرجات         
   .الوسائل واالستراتيجيات اليت ميكن اتباعها يف هذا االأهم  ضافة إىل إبرازال بإ،العايل

 :مشكلة الدراسة

 وذلـك  ؛أساسياً يف حتقيق جودة التعلـيم العـايل  ريسة يف اجلامعات دوراً حيوياً و    تلعب اهليئة التد  
 بشكل عام والتعلـيم     اً ملا يناط ا من أدوار ومسؤوليات متثل جوهر ولب جماالت اجلودة يف التعليم             استناد

 ألعضاء هيئة التـدريس كمـدخل       ة املهني التنميةلذا فإن هذه الدراسة تتناول أمهية       . اجلامعي بصفة خاصة  
  :تية  وهي تسعى لإلجابة عن األسئلة اآلق جودة النوعية يف التعليم اجلامعيلتحقي

يس ر؟ وما عالقتها بأداء عضو هيئة التد      ما عناصر ومعايري حتقيق اجلودة الشاملة يف التعليم اجلامعي         -١
 ؟اجلامعي 

     ؟ودة الشاملة يف التعليم اجلامعيمهام عضو هيئة التدريس يف ضوء مفهوم اجلأدوار وما  -٢

ودة الـشاملة يف التعلـيم      أثرها على اجل  وسائل التنمية املهنية ألعضاء هيئة التدريس و      أساليب و ما   -٣
 ؟اجلامعي

  
  :أمهية الدراسة

  : فيما يلي الدراسةتظهر أمهية
  .مي اجلامعي توضيح مدخل اجلودة الشاملة كأسلوب يف حتسني النظام التعلي-١
اجلودة الشاملة أثناء    كيفية تطبيق نظام     ىكادمييني عل  األ ة صانعي القرارات باجلامعة يف تدريب      إفاد -٢

  .اإلدارية والفنيةالتدريسية وممارسة أعماهلم 
 

  :الدراسةمنهجية 
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طلبـات   حتليل مفهوم اجلـودة الـشاملة ومت       ىنهج الوصفي النظري الذي يعتمد عل      امل اناعتمد الباحث 
ألكـادمييني الـذين    وسائل التنمية املهنيـة  ل     أساليب و  وبيان   ، ومميزاته وأهدافه  استخدامه بالتعليم اجلامعي  

 أهـم خمـرج للنظـام       ى اجلامعي، وذلك من أجل احلصول عل      أهم مدخالت النظام التعليمي   ن  يعتربون م 
 مبا يكتسبونه من معارف ومهارات واجتاهات وقيم تتيح هلم املشاركة الفعالـة             هبلطالالتعليمي اجلامعي وهم    

   .يف بناء الوطن االرض واالنسان
  

  :مصطلحات الدراسة
وله بال حـدود نظـراً       فمعىن اجلودة ميكن تنا    ،ملفاهيم اليت أثارت جدالً   إن مفهوم اجلودة أكثر ا     :اجلودة -

ـ وكل منها ين   ،ن هناك تعاريف عديدة ملعىن اجلودة     إ أو رأي موحد حوله، حيث       قافلعدم وجود إت   ر ظ
   .ة احلال يف مجيع مفاهيم العلوم اإلنسانيوإىل اجلودة من زاويته كما ه

، عايري والتميز على حد سواء     ما ألا تتضمن دالالت تشري إىل امل       واجلودة حبد ذاا تعبري غامض إىل حد      
قد عرفت اجلودة كنوع من الثبات والكمال حيناً، أو هي مطابقة للمواصفات حيناً آخر، وقـد اعتـربت    ف

مالئمة الغرض، والذي ميكن أن يعين إما تلبية شروط أو مواصفات الزبون أو أهداف العمـل أو الوظيفـة                   
    ).١٢ ، ص١٩٩٩هرييت ، دو (هاومهام
  

 : اجلودةومن تعاريف 
  . باستخدام وسائل صحيحة اجلودة هي القدرة على حتقيق أهداف مرغوبة ، �
  .  واملعايري املتعارف عليهااجلودة هي درجة توافق اخلدمة املقدمة مع املقاييس �
  .  باستمرارالوفاء بتوقعاته  و،وحتقيق رضاه، )املستفيد(  تلبية حاجات الزبون اجلودة هي �
  .تكاليفه تؤثر يف نوعية التعليم العايل واجلودة هي ممارسة رقابية جمدية على العوامل الرئيسة اليت �
 أي حتقيق متطلبات املواصفة     ،املؤسسة للحصول على شهادة اجلودة    كما تعرف اجلودة بأا تأهيل       �

قابلـة للتطبيـق يف     ، لتصبح   ، بعد إسقاطها على املؤسسة التعليمية، وإعادة صياغتها       ISOالعاملية  
 .)١، العدد، نشرة مركز تطوير التعليم اجلامعي( .التعليم العايل
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 ياجات ورغبات وتوقعات الدارسني   ترمجة احت   بأا  يف التعليم اجلامعي    اجلودة انويعرف الباحث 
يج  كمخرجات لنظام التعليم يف اجلامعات إىل خصائص ومعـايري حمـددة يف اخلـر              ،خرجيي اجلامعة -

  . ملكونات املؤسسة مع التطوير املستمرأكادميية وتكون أساساً لتصميم برامج
  
، ابتـداء مـن تعـرف       جلودة يف كل جانب من جوانب العمل      فتعين البحث عن ا    : الشاملةاجلودة   -

أبو ملـوح ،    ( املقدمة له  املستفيد من اخلدمات أو املنتجات     بتقييم رضى    احتياجات املستفيد وانتهاءً  
  . )١، ص ٢٠٠٤

  
  :يف التعليماجلودة  -
  .فعالتلقاها مستوى اخلدمة اليت = مستوى ما يتوقعه املستفيد عن اخلدمة : ودةـاجل   

 هى جممل السمات واخلصائص الىت تتعلق باخلدمة التعليمية وهـى الـىت             اجلودة يف التعليم  أى أن   
  .)،٢٠٠٢ألنصاري، احممد مصيلحي أمحد سيد مصطفى، (تستطيع أن تفى باحتياجات الطالب

  
  :اجلودة الشاملة يف التعليم -

 علـى أسلوب متكامل يطبـق   بأا   يف التعليم   اجلودة الشاملة  انيعرف الباحث يف ضوء ما سبق،     و
تكاليف الساليب وأقل   األحبثية واستشارية بأكفأ     و  حتقيق أفضل خدمات تعليمية    املؤسسة التعليمية دف  

   .وأعلى جودة ممكنة
يطلق مسمى عضو هيئة تدريس، يف كثري من اجلامعات،  على كل مـن يكـون                  :دريسعضو هيئة ت   -

ويف هـذا  . عمله األساس التدريس أو البحث األكادميي، سواًء  أكان عمله يف اجلامعة جزئيا أو كليـا         
البحث يقصد بعضو هيئة التدريس األساتذة من احلاصلني على درجة الـدكتوراه أو مايعادهلـا مـن                 

 بالتدريس والبحث العلمـي     نممن يقومو ) أستاذ مساعد /  مشارك أستاذ/ أستاذ  (لى وظيفة   املصنفني ع 
  .كأعمال أساسية هلم يف اجلامعات

  
 :التنمية املهنية ألعضاء هيئة التدريس -

 هيئة التدريس اجلامعي؛    عضوويقصد ا زيادة اخلربات وتطوير الكفايات واملهارات املتنوعة لدى            
ل و يـشم . سة دوره وأداء مهامه بكفاءة عالية والتاثري االجيايب يف حميطه وجمتمعـه          حىت يتمكن من ممار   

   :ذلك
 



        مممم٢٠٠٨٢٠٠٨٢٠٠٨٢٠٠٨---- ) ) ) )١١١١( ( ( ( العدد  العدد  العدد  العدد                              ����� ��� �	��.د،�	�� ��� رد�	ن ���� .د     الجامعيالجامعيالجامعيالجامعيالمجلة العربية لضمان جودة التعليم المجلة العربية لضمان جودة التعليم المجلة العربية لضمان جودة التعليم المجلة العربية لضمان جودة التعليم 
 

 المجلد األول
 
 

  

١٦٩ 

 . مهنيةرفامعوتنمية ساب تاك  •
 .تنمية مهارات مهنيةو سابتاك  •
 . املهينهلسلوكساندة اجيابية  واجتاهاتـم قيوتنمية   تأكيد •

 
 :اإلجابة عن سؤال الدراسة األول

هـام أعـضاء هيئـة      مبعالقتـها   مـا    و ؟ودة الشاملة يف التعليم اجلامعي    ما عناصر ومعايري حتقيق اجل     -
  التدريسية؟

 من املفاهيم اإلدارية احلديثة اليت ظهرت نتيجة  Total Quality اجلودة الشاملة  مفهوم عدي  
ريكية واألوروبية مـن جهـة      للمنافسة العاملية الشديدة بني املؤسسات اإلنتاجية اليابانية من جهة واألم         

) Edward Deming( يد العامل ادوارد دمينج ى املستهلك، وذلك على رضىأخرى للحصول عل
والذي لقب بأيب اجلودة الشاملة، ونظرا للنجاح الذي حققه هذا املفهوم يف التنظيمـات االقتـصادية                

ليم العـايل   تبىن التع  أوجد مربرا قويا وميال شديدا     ،الصناعية والتجارية والتكنولوجية يف الدول املتقدمة     
   .جبامعاته وكلياته ومعاهده هذا النظام

وهناك العديد من اخلرباء اهتموا بتطبيق مبادئ إدارة اجلودة الشاملة يف اجلامعات ومنهم جوران،                    
وادوارد دمينج الذي اقترح أربعة عشره مبدأ لتحسني جودة اجلامعات ومنها خلق  وكروزيب، وبالديج،

امعي، ومنع التفتيش، واالهتمام بالتدريب املستمر يف مجيع الوظائف اجلامعية          حاجة مستمرة للتعليم اجل   
 النجـار، (اجلامعية على أساس التكاليف فقط    وتبين فلسفة جديدة للتطوير املستمر وعدم بناء القرارات         

٧٧-٧٦ ،٢٠٠٢.(  

 ىف باريس ىف أكتوبر     ي أقيم مفهوم اجلودة وفقا ملا مت االتفاق عليه ىف مؤمتر اليونسكو للتعليم والذ           و    
ينص على أن اجلودة ىف التعليم العايل مفهوم متعدد األبعاد ينبغي ان يشمل مجيـع وظـائف                 ) ١٩٩٨(

بة، واملباين واملرافق   الطلوالبحوث العلمية، و   الربامج التعليمية،  املناهج الدراسية، و   :نشطته مثل التعليم وأ 
حتديد معايري مقارنـة للجـودة      م الذايت الداخلي، و   علالت وتوفري اخلدمات للمجتمع احمللى، و     واألدوات،
  . معترف ا

 
  : عناصر اجلودة
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الـربامج،  : أن عناصر اجلودة الشاملة تتناول يف الغالـب       ) ٢٠٠٤،  حممد عبد الفتاح شاهني   (يرى
  ، واملرافق اجلامعية، والعمليات اإلدارية، ودعم ومساندة التدريسواملناهج، وهيئة 

  
وبالنظر للعملية التعليمية كنظام فإن اجلودة الـشاملة        . لتقومي والتغذية الراجعة  الطالب، وعمليات ا  

  .تنصب على مدخالت وعمليات وخمرجات النظام التعليمي
  :عناصر اجلودة يف التعليم العايل يف االيتأهم حتديد ميكن  ،يف ضوء ما سبق

 .ت اجلامعيةجودة عناصر العملية التعليمية املكونة من الطالب وأعضاء اهليئا �
  .جودة املادة التعليمية مبا فيها من برامج وكتب وطرائق وتقنيات �
  . وغريها وخمتربات ومكتبات وورش قاعات دراسيةدة مكان التعليم مبا يضمه منجو �
جودة اإلدارة مع ما تعتمد عليه من قوانني وأنظمة ولوائح وتشريعات، وما تتبناه مـن سياسـات                  �

  .اكل ووسائل ومواردوفلسفات، وما تعتمده من هي
 ).اخلدمات اتمعية واألنشطة البحثية، و،اخلرجيون(جودة املنتج  �

  
  :اجلودة الشاملة يف التعليم اجلامعيمعايري 

نظام اجلودة الشاملة نظام عاملي ميكن تطبيقه يف كافة املؤسسات التعليمية وغريالتعليمية، غري أنـه               
 املناسب لتفعيله ناهيك عن النفقات الكبرية اليت حتتاجها املؤسسة          حيتاج إىل دقة يف التنفيذ، ويئة املناخ      

أثناء عملية التطبيق وخاصة فيما يتعلق بتوفري البيئة التعليمية املتميزة من مبان ومرافق وتدريب للكوادر               
ة، البشرية والتجهيزات، واملعامل واملختربات ومعامل اللغات واحلاسوب وكل ما يتعلق بالعملية التعليمي           

  .وكل ذلك ينبغي توفريه حىت حتصل املؤسسة على مواصفات اجلودة الشاملة
لتطبيق إدارة اجلودة الـشاملة      ) ٢٠٠٢ ،أمحد سيد مصطفى، وحممد مصيلحي األنصاري     ( يشريو 

من مخس خطوات إجرائية ميكـن      حدمها وهو يتكون     أ كن توضيح ، هناك منوذجان مي   يف اال التربوي  
  :يوضحها الشكل التاىلواليت  -ء ظروف كل مؤسسة تعليمية يف ضو-االلتزام ا
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 يف اال التربويتطبيق إدارة اجلودة الشاملة ) ١(شكل 

 

 اجلـودة يف نظـام التعلـيم      طرق توكيد ان  ) ١١٢، ص ٢٠٠٣حممد عبدالرازق ابراهيم،    ( بينما يرى  
  :الشكل التايلبتتمثل  اجلامعي
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Process System 
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 Input System 
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٤- :5�kزات ا��	إ7`. 

��ا5G	ت ا�^	��  -١
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 .ا�mE6�Yت وا���ارد ا��	د?: -٣

٤- Z�	/.ا�. 

 .ا���f	ت ا�����: -٥

 التخطيط للجودة
  التحديد اإلجرائي ألهداف النظام - 

  تحديد المستفيدين من الخدمة - 

  تحديد االحتياجات - 

تحديد عوامل النجاح 

 التمهيد للتغيير
  نشر أفكار وثقافة الجودة - 

 تغيير البنية التنظيمية - 

  تغيير البنية اإلدارية واالجتماعية - 

 التنظيم للجودة
/ جماعة/ إنشاء وحدة -

  مجلس الجودة

  تشكيل فرق العمل -

 التنفيذ
  دوائر  أو حلقات الجودة - 

 اختيار نموذج الجودة - 

 بالدريج/ األيزو/ ديمنج -

 التقويم
  تقويم ذاتى -

  ىتقويم خارج -

  

lc1 )ا�  ): ٢ <�E�6ا� .G	=������6م وا�	�6. �`�دة ا�=\E  
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١٧٢ 

  

  

  

 إن ثقافة اجلودة وبراجمها تؤدي إىل اشتراك كل فرد وإدارة ووحدة            ) ٢٠٠٤ (احلويل    ويضيف
فإن اجلودة هي القوة الدافعـة      ومن مثّ   علمية وطلبة وعضو هيئة تدريس ليصبح جزءاً من هذا الربنامج،           

قق أهدافه ورسالته املنوطة به من اتمع واألطـراف          ليح  فعاالً دفعاًاملطلوبة لدفع نظام التعليم اجلامعي      
   .٥ العديدة ذات االهتمام بالتعليم  ص

 : ميكن القول أن متطلبات اجلودة يف التعليم اجلامعي هيمما سبق

 :امعيةدعم اإلدارة اجل -١

ألهداف  اجلودة الشاملة حيتاج إىل دعم ومؤازرة من اإلدارة اجلامعية لتحقيق ا           أن دعم تطبيق مبد   إ   
فالبداية الصحيحة العتماد نظام اجلودة والنوعية واالعتماد االكادميي يف التعليم اجلامعي، تبدأ            . املرجوة

  :عند

  . يف خمتلف مكونات اجلامعة وتشجيع ممارسته،اعتماد االدارة اجلامعية هلذا النظام -   

وفق معايري  ارسته  وممهذا النظام   انتهاج  على كيفية   العمل على تدريب اهليكل التدريسي اجلامعي        -   
  . أداة ووسيلة التطوير، كونهحمددة وهادفة

  :التمهيد قبل التطبيق -٢

القناعة لدى مجيع العاملني يف مؤسسات التعليم العايل لتعزيز الثقـة بـإدارة             زيادة   التوعية و  نشر   
  . ؤسسات التعليم العايلاجلودة الشاملة مما يسهل عملية تطبيقها وااللتزام ا من قبل العاملني مب

  :توحيد العمليات -٣

إن توحيد العمليات يرفع من مستوى جودة األداء وجيعله يتم بطريقة أسهل ويعمل على تقليـل                   
  . التكاليف من خالل جعل العمل يتم بأسلوب واحد مما يرفع من درجة املهارة عموماً داخل اجلامعة

  :مشولية واستمرارية املتابعة -٤

 االداء  وأقـسام اجلامعـة املختلفـة ملتابعـة        كليـات    يفل جلان تنفيذ وضبط النوعية      ن خال م
  . لتتم معاجلة االحنرافات عن معايري التطويراملستمر املعلومات من أجل التقييم  ومجع
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  :سياسة إشراك العاملني -٥

  

  

شاكل وعمليات  إشراك مجيع العاملني يف مجيع جماالت العمل وخاصةً يف اختاذ القرارات وحل امل               
تغيري اجتاهات مجيع العاملني مبا يتالءم مع تطبيق نظام اجلودة الشاملة للوصول إىل ترابط              مع   ،التحسني

  . الواحدبروح الفريقوالعمل وتكامل عال بني مجيع العاملني 

 . ممارسة التقومي الذايت لألداء-٦

  :مثل يف ويتهيكلية مالئمة  لعملية التطبيق والتنفيذمناخ وتوفر  -٧
  . رؤية ورسالة وأهداف عامة للمؤسسة التعليمية واضحة وحمددة -
  . رسالة وأهداف مجيع الوحدات باملؤسسة واضحة وحمددة -
  . خطة إستراتيجية للمؤسسات التعليمية وخطط سنوية للوحدات متوفرة ومبينة على أسس علمية -
  . للمؤسسة التعليميةهيكلة واضحة وحمددة وشاملة ومتكاملة وعلمية ومستقرة  -
  .  ولكل موظف متوفرة وحمددةادارةوصف وظيفي لكل  -
خدميـة، إنتاجيـة، أكادمييـة، إداريـة،     (معايري جودة حمددة جلميع جماالت العمل يف اجلامعات          -

   .)إخل....مالية
  . إجراءات عملية واضحة وحمددة من أجل حتقيق معايري اجلودة -
  . ئم لتطبيق إدارة اجلودة يف املؤسسات التعليميةتوفر نوعية وتدريب شامل ومال -
  . أدوار واضحة وحمددة يف النظام اإلداري للمؤسسات التعليمية -
  . مستوى أداء مرتفع جلميع اإلداريني واملشرفني والعاملني يف املؤسسات التعليمية -
عـاملني يف املؤسـسات     توفر جو من التفاهم والتعاون والعالقات اإلنسانية السليمة بني مجيـع ال            -

  . التعليمية
  والعاملني يف اجلامعات والعمـل بـروح الفريـق         كادميينيترابط وتكامل عال بني اإلداريني واأل      -

  . الواحد
  . TQMمجيع العاملني ميتلكون املعارف واملهارات الالزمة لتطبيق  -
   .املشاكل بطريقة علميةحل املشاكل متواصل ومستمر والعاملون ميتلكون املهارات الالزمة حلل  -
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١٧٤ 

ويف الواقع إن معظم تطلعات الوصول إىل اجلودة الشاملة يف التعليم  اجلامعي ترتبط مباشرة مبـستوى                 
    أن اجلودة WARNOCKورنوك  حيث يشري ،هين لعضو هيئة التدريسامل والنمو العلمي

  

  

زها وجود سياسة للتنمية املهنيـة      التعليمية يف مستوى التعليم العايل ترتبط مباشرة بعدد من األسس أبر          
  )م٢٠٠٠  اخلطيب، (.ألعضاء هيئة التدريس مبا يف ذلك التعيني والتقومي والنمو املهين

ال ميكن للجامعة بأي حال من األحوال مهما كانت إمكانياا املادية           "بقوله  ) ١٩٩٦ (الثبييت، ويضيف  
ال من خالل اجلهود العلمية املتواصـلة والعطـاء         واالقتصادية أن حتقق هذه الوظائف بشكل إجيايب وفعال إ        

  . ١٥  ص"الفكري املميز ألعضاء هيئة التدريس فيها

أعضاء هيئة التدريس باجلامعات من أهم مـدخالت         " فريى أن  )٢٠٠٣( حممد عبدالرزاق ابراهيم     أما 
علـى  لتعليم اجلامعي   التعليم اجلامعي إن مل تكن امهها على االطالق، وتتوقف عناصر اجلودة والكفاية يف ا             

، كما يتوقف جناح النظم التعليمية عموماً على مدى وفرة نوعية عضو هيئـة              نوعية أعضاء هيئة التدريس به    
  .٢٢١ص ".التدريس اجلامعي

 عالقة مباشرة وغري مباشرة جبـودة        اجلامعية  التدريس اعضاء هيئة داء   يتضح ان أل   ،من خالل ما تقدم   
؛ نظراً لكوم أحد مـدخالت      أهم عامل يف حتقيق اجلودة الشاملة     فهم يشكلون   النوعية يف التعليم اجلامعي،     

  .خارجها اليت يقومون ا داخل اجلامعة ودوارهمكذا ألو نظام التعليم العايل،

  
  :الثايناإلجابة عن سؤال الدراسة 

  ما أدوار ومهام عضو هيئة التدريس يف ضوء مفهوم اجلودة الشاملة يف التعليم اجلامعي؟ -

التربيـة عمليـة     أن   انطالقا من ومؤسسة تربوية    وكوا   .اجلامعة مؤسسة تربوية تعليمية أنشأها اتمع     
التنمية حصيلة كل ما     كان املقصود ب   وإذا  .   بالضرورة مؤسسة تنموية    اجلامعة للمجتمع، فإن للفرد و : تنمية

 فإن اجلامعة كمؤسسة    ،لبيئة واتمع بأسلوب علمى على نطاق الفرد وا     وتقومي نتائجه   خيطط له ويتم تنفيذه     
تعمـل   إن اجلامعة مؤسسة تعليمية حبثية       يإ. تنموية منوط ا القيام باإلصالح والتطوير والتحديث والتنوير       
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 واقع اتمع تقومياً علمياً موضوعياً  ىف ضوء رؤى حتديثية لتفعيله وتعظيم عائداته بإنتاج معرفـة                 ميتقوعلى  
  . ة اتمعجديدة وتوظيفها خلدم

 ، التعليم، والبحث العلمى، وخدمة اتمع     :ن للجامعة ثالث وظائف رئيسية هى     فإ ،ما سبق وبناء على   
 يف جمملها تناط    الوظائف وهذه   .وظائف متفاعلة خيدم كل منها اآلخر     جتعل منها   دينامية  تربط بينها عالقات    

  ر الزاوية يف حجمها األكرب بأعضاء هيئة التدريس باعتبارهم ميثلون حج
  

يف املسرية اجلامعية، حيث أن عضو هيئة التدريس يقوم بالعديد من األدوار اليت ال ميكن أن تكون ثابتة،                  
وإمنا تتغري بتغري حاجات املستفيدين واملوقف التعليمي، وجماراة التطورات يف البيئة الداخليـة واخلارجيـة،               

معات إىل حتديد أدوار و مسؤوليات أعضاء هيئـة         وخصوصاً يف عصر التحوالت السريعة، لذلك تعمد اجلا       
 مبا يـسهم يف حتقيـق االهـداف         التدريس فيها، ويتوقع منهم أن يؤدوا أدوارهم بصورة فردية او مجاعية          

    .املرغوبة

                         
  

تقدمة انه يوجد إميان قوي بـأن جـودة   وقد استنتج أحد الباحثني من خالل دراسة قام ا يف الدول امل 
حممـد  " (-Quality of teatchersالنظام التعليمي تتوقف بالدرجة االوىل علـى جـودة معلميـه   

  ).١٤ص، ٢٠٠٣عبدالرزاق ابراهيم، 

ر  أن دور اهليئة التدريسية مبؤسـسات التعلـيم العـايل دو         على) هـ  ١٤٢٣(كد دراسة آل زاهر     وتؤ
كثري من اجلامعات العاملية تركز على التطوير األكـادميي لعـضو هيئـة             متجدد بصفة مستمرة، مما جعل ال     

التدريس، دف تطوير العملية التعليمية، والتأكيد على رسالة مؤسسة التعليم العايل، واستيعاب التطـورات   

1lc )٣ :( :��	`�� :E�{.ا� |{	kا��  

 ا��,��+
 

 -�('
.	� ا�	

ا��0/ 
 ا�,�	1
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 واملعلومايت  التطوير التدريسي (يت تشمل   ة التدريس املتعددة وال   اجلديدة املتسارعة يف جماالت وأدوار عمل هيئ      
  ٤ص . )اإلداري والبحثي والتقوميي والتخصصيوالتقين واملنهجي و

يف جمال االطالع على خربات     ر والتجديد   يوجيب أن يسعى عضو هيئة التدريس اىل النمو املهين والتطو         
تقنيات احلديثة ليقوم بنقل اخلربات     املهنة احلديثة واملتجددة، كما جيدر به ويتطلب منه ان يعي االساليب وال           
  املتطورة اىل طالبه بشكل فعال واجيايب، اضافة اىل تنمية قدراته يف توظيف

  

  االخرى، متجـدداً ومـسايراً لـروح     مج واستخدام االجهزة االلكترونية      تقنيات التعلم والتعليم واملرب   
ة الفعالـة يف حتقيـق االهـداف التعليميـة          املـسامه اراته التعليمية ليستطيع بالتايل     العصر يف اساليبه ومه   

  ). ٥-٤، ٢٠٠٦وجيه الفرح، ميشيل دبابنة، (املرجوة

يكمل بعضها بعضاً، ومن     التدريسأدوار عضو هيئة    أن   ")٢٠٠٤(ويرى حممد عبد الفتاح شاهني      
تمع وذلك  عضو هيئة التدريس ال تتعدى التدريس والبحث العلمي وخدمة ا         نافلة القول اإلدعاء بأن أدوار      

السياسية يف العامل تقتضي أن يكون      التطورات العلمية والتكنولوجية والتحوالت االقتصادية و     وات  ألن التغري 
بد من املواظبة على تطوير ذاتـه وأداء أدواره مبـا           لذلك ال    عامالً مؤثراً يف جمتمعه، و     التدريسعضو هيئة   

 .   ص".روح العصرينسجم و

  
  .امعيمهام عضو هيئة التدريس اجل

 والبحـث  ، التـدريس : أنشطة رئيسية هـي أربعةتتكون املهام األساسية لعضو هيئة التدريس من   
وقد خيتلـف حجـم     . اضافة اىل االدارة االكادميية    ، وخدمة اجلامعة واتمع   ،العلمي واإلسهامات الفكرية  

شطة لتـبني مـدى     وكفاءة مسامهة عضو هيئة التدريس من نشاط إىل آخر ولكن تتكامل حمصلة هذه األن             
االيت يلخص مهام عـضو هيئـة التـدريس         ) ٤( والشكل   .فاعلية عضو هيئة التدريس يف جمتمعه اجلامعي      

  .اجلامعي
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  .مهام عضو هيئة التدريس اجلامعي)  ٤(شكل 
  
  
  
  

تقـدمي  الترمجـة، و  تدريس، والبحث العلمي والتأليف و    وتتركز أدوار عضو هيئة التدريس يف جماالت ال       
 ويرى ماكرتي  ورفاقه أن عضو هيئـة         .لمجتمع احمللي من خالل املراكز واملؤسسات املتخصصة      خدمات ل 

   :وأن تتوافر فيهالتدريس ال بد 
   .كفاءات التدريس اجلامعي -
  .مواصلة البحث العلمي -
  .االهتمام باألمور االدارية -
  .التأليف يف جمال اختصاصه -
  .دور املوجه واملستشار لطلبته على القيام بةقدرال -
 )٧٨، ١٩٨٧حياوي، (. تقدمي االستشارات للمؤسسات احلكومية -

تحليل  حتديد املشكلة واألهداف وال    ىة الشاملة اليت ترتبط بالقدرة عل     باإلضافة المتالك مهارات اجلود   
   .والتفسري والتقومي املستمر

  
جمال التعليم : اوالَ  
 : التدريس.أ

��5م !4� ه�2- 
1,�� ا��)ر67 ا�

البحث العلمي  ا:دارة ا:آ�د7	�-

 واإلسهامات الفكرية

 التعليم

 ا�	�5; !	��- ا��,��+

خدمة الجامعة 

 والمجتمع

-,�� ')�- ا�	�	. ')�- ا�
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 واتمعات على كفاءة التعليم اجلامعي، والذي بدوره يعتمد على كفـاءة األسـتاذ   يرتكز تقدم الدول 
اجلامعي، املنوط به إعداد الكوادر البشرية اليت تنهض مبسرية التنمية يف اتمع، ومن املؤشرات على كفـاءة                 

يق األهداف التربوية،   األستاذ اجلامعي، األداء التدريسي الذي يقوم به، والذي يعتربمن أهم املدخالت يف حتق            
بل يعترب العمل الرئيسي ألعضاء هيئة التدريس باجلامعات، كما قد يعترب املؤثر األقوى يف إحداث تغـريات                 

  .مطلوبة لدى الطلبة اجلامعيني

 مل تعد احملاضرة هي الوسيلة الوحيدة أو الوسيلة الفضلى لشرح املعلومة، بل بـرزت تقنيـات                 وعليه، 
د على احلاسب اآليل والوسائط املتعددة هدفها توسيع مدارك الطالب وإتاحة الفرصة له             للتعليم جديدة تعتم  

يعد التدريس املتميز العنـصر     من هنا   .  لتحري جوانب عدة للمعلومة غري متاحة له بطرائق التعليم التقليدية         
ذا اجلـزء اخلطـة   ويشمل ه. حيتل املكانة األوىل على سلم األولوياتو  نشاط عضو هيئة التدريسيفم هاأل

التدريس بتدريسها أو اليت سيقوم      التدريسية خالل العام متضمنا، املقررات الدراسية اليت سيقوم عضو هيئة         
أو سيشارك يف تطويرها مع إيضاح أوجه التطوير والتحديث يف كل مقرر، وكذلك األنشطة الـيت ينـوي                  

  القيام ا لتحسني طرائق وكفاءة التدريس 

  

حديث استخدام التقنيات والوسائل التعليمية أو أية جوانب وبيانات هلا عالقـة مباشـرة              وفاعليته أو لت  
  .بكفاءة عملية التدريس

  : الكفاية على التدريسجيب أن تتوفر يف عضو هيئة ومن هنا 
  .للمقرر بصورة واضحة وخمتصرة خمرجات التعلم املستهدفة  حتديد-   

 املخرجـات   التدريس والتعلم اليت متكن الدارسني من الوصول إىل        ق املتبعة يف  ائالطر حتديد واستخدام    -   
  .احملددة

  .التقييم املتبعة اليت تدل على حتصيل الطلبة واملستعملة لقياسهواساليب ق ائ طر حتديد-   
   . مع خمرجات الربنامج ككل يف جعل مواصفات الربنامج مفهومة بصورة منطقيةاملقررربط خمرجات  -   
 .ف تقنيات املعلومات واالتصال يف التعليمتوظي -   

  . التدريب على التقومي-
  . تطبيق نظم اإلدارة احلديثة على املؤسسات التعليمية-
  . إجراء البحوث على خمتلف العمليات التعليمية بكليات اجلامعة-

  



        مممم٢٠٠٨٢٠٠٨٢٠٠٨٢٠٠٨---- ) ) ) )١١١١( ( ( ( العدد  العدد  العدد  العدد                              ����� ��� �	��.د،�	�� ��� رد�	ن ���� .د     الجامعيالجامعيالجامعيالجامعيالمجلة العربية لضمان جودة التعليم المجلة العربية لضمان جودة التعليم المجلة العربية لضمان جودة التعليم المجلة العربية لضمان جودة التعليم 
 

 المجلد األول
 
 

  

١٧٩ 

رات مساعدة الطالب على اكتساب مهـا     ايضاَ،  ومن مهام عضو هيئة التدريس يف جمال التدريس         
القدرة على التعبري بكفاءة، والعمل ضمن الفريق،       : أساسية تؤهله للتواصل والتعامل مع الغري مبا يف ذلك        
ومن املهم اإلشارة هنا أن عضو هيئة التـدريس         .  واالعتماد على النفس والثقة ا، واالنضباط واألمانة      

   .الذي ال ميلك هذه اخلصائص هو كذلك ال يقدر على غرسها يف طلبته
  

  : املنهج.ب
أصبحت القناعة السائدة لدينا ولألسف أن اجلودة مرتبطة بالكمية فكلما زاد عـدد املفـردات يف                

ولكننا وحنن يف عصر تتقدم فيه العلوم       .  املادة وكلما زاد عدد الوحدات الدراسية يف املنهج تكرست اجلودة         
 ،س على التلقي وحشو الذهن باملعلومـات      وتتغري املتطلبات بسرعة وطيدة فإن األهم هو تدريب الطالب لي         

  .  بل على البحث عن هذه املعلومات يف مظامينها والتفاعل االبداعي معها

ومن أبرز السمات اليت جيب أن تتسم ا املناهج اجلامعية يف ظل مفهوم اجلودة هي تنوع مـصادر                  
  تفادة من كثري التعلم، ومصادر احلصول على املعلومات، وهنا جيب أن حيسن املنهج االس

  

من مصادر التعلم املتاحة وباألخص شبكات االتصال الدولية اإلنترنت وإشاعة استعماهلا كما جيب             
أن يبقي املعلمون واملتعلمون على اتصال مستمر مع التطورات اجلديدة من خالل االتـصال املباشـر مـع                  

دراً رئيساً من مصادر الـتعلم للمنـهج        املختصني على املستوي الدويل، ويشكل اتمع احمللي والعاملي مص        
فالقضايا واملشكالت احمللية والعاملية وما يتصل ا من معلومات تسهم يف إثراء املنهج ومتكن املتعلم من فهم                 

  .العامل احمليط به
  : طلب من عضو هيئة التدريستوهذا ي

ود ما تسمح به املعـايري       يف حد   حنو خدمة اتمع   هجيهوتوميه، و  رسم جوانب املنهج وتق    ىالقدرة عل  -
   .الدولية املعتربة

حتديد تفاصيل الربنـامج مـن      ، و  التخطيط والتحليل، وتشخيص اخللل ومواقع الضعف      ىالقدرة عل  -
حيث عدد الوحدات الدراسية ونوعية املواد املطلوبة للتخرج، وموائمة املنـهج ومفـردات مـواده               

  .ملتطلبات التخصص وسوق العمل
  .ملناهج الدراسية على أسس تربويةختطيط ا ىالقدرة عل -
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  : واالسهامات الفكرية البحث العلمي:اًثاني
ـ ، واملعر والدراسة،   أصبح ضرورة ملحة ألي جمتمع حديث، يستخدمها للتحليل         أن البحث العلمي   ، ةف

امعي من  التعليم اجل و. ، واالقتصادية تماعية، واألمنية ، واالج واستنباط احللول، ملعاجلة خمتلف قضاياه الفكرية     
 تعليم مبتور خيرج أعدادا من الطلبة ال يلبثون إال أن يصبحوا عبئـا علـى                ،دون تزاوج مع البحث العلمي    

  . عملية التنمية

 إذ ،التدريس  من عناصر تقومي نشاطات عضو هيئة أساسياًاًعنصرميثل البحث العلمي  و من هنا أصبح
ميدان اهتمامه، كما أن التدريس اجلامعي      يف  ته املهنية   أن البحث العلمي األصيل يساعده على الرقي مبمارسا       

اجلديدة واالكتشافات واالختراعات عامال هامـا يف حتفيـز     وتشكل األفكار.وثيق الصلة بالبحث العلمي
ويوضح هذا اجلزء اإلسهامات الفكريـة  . إذكاء روح البحث والتساؤل فيهالعلمية و الطلبة حلب جمال املادة

س اليت تضيف إىل قاعدة املعارف والتطبيقات يف جمال التخصص شامالً األحباث املنشورة             لعضو هيئة التدري  
ومن الضروري اإلهتمـام    . يف جمالت علمية متخصصة، املؤمترات احملكمة، املذكرات الفنية، وأوراق العمل         

   .يبالنشر يف جمالت عاملية متخصصة، واليت جيب أن ميثل اجلزء األكرب من إنتاج البحث العلم

  

  

، عمل أحباث علمية تطبيقية خلدمة اجلامعة واتمع      على  القدرة  لذا البد لعضو هيئة التدريس من امتالك        
  .، والقدرة على التأليف واالبداع والتطوير التكنولوجيا املادية والتكنولوجيةاستخدام وعلى

  
  . خدمة اجلامعة واتمع:ثالثاَ

من العناصر الثالثة اهلامـة يف    اجلامعة وجمتمعه املهين واحدايشكل إسهام عضو هيئة التدريس يف خدمة
التدريس تكليفا أو تطوعا من خـدمات يف جمـال    تقومي أدائه، واملقصود باخلدمة هنا ما يقدمه عضو هيئة

بناء وتطوير اجلامعة واإليفاء مبتطلبات إدارا ويف تطـوير    حسب إمكاناته وخرباته تسهم يفأواختصاصه 
إليه تمع الذي ينتميورقي ا.  
  
  :خدمة اجلامعة. أ

يربز هذا اجلزء دور عضو هيئة التدريس وفاعليته يف جمتمع اجلامعة ويوضح ، إىل جانب واجبات عضو                 
، على مستوى الكلية أو اجلامعة، أعمال اللجـان الـيت           رى، األنشطة املهنية أو اإلدارية    هيئة التدريس األخ  
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، أيـة   ت به إىل هذا االختيـار     يس يف املشاركة فيها واألسباب اليت حد      يشارك أو يرغب عضو هيئة التدر     
وظائف إدارية أو فنية يف الكلية أو اجلامعة، عضوية جلان علي مستوى الكليـة أو اجلامعـة، وأي أنـشطة            

  .أخرى

 أعلى مستويات اخلدمة ملنتسبيها ىل توفريإكمل وجه وأتسعى اجلامعة جاهدة إىل اإليفاء برسالتها على و
الغرض جبهود العديد من أعـضاء هيئـة التـدريس     من أعضاء هيئة التدريس وطلبة، وتستعني اجلامعة هلذا

واإلدارية واإلشرافية واالستشارية، وعليه فان نظام التقومي البـد   ومبستويات متعددة من املسئولية التنفيذية
 يعتمد مدى التقدير على طبيعة العمـل اجلهود املبذولة يف أداء هذه املهام حق قدرها، و زى ويقدراوان جي

  .ومدته ودرجة االضطالع مبسئولياته

  .خدمة اتمع. ب 
يف جمال خدمة اتمع خالل العام شـامال        هيئة التدريس   عضو  ا اجلزء األنشطة اليت يقوم ا       يوضح هذ 

قليمية أو حملية   ذلك استشارات حلل مشاكل مؤسسية، تنظيم أو املسامهة يف ندوات وورش عمل عاملية او أ              
و يذكر يف كلٍ نشاط اجلهة املنظمة، اسم النشاط وموضـوعه،           . يف جمال التخصص، وأي اسهامات أخرى     

 .دور عضو هيئة التدريس يف النشاط، املدة الزمنية، أية بيانات أخرى متعلقة بالنشاط

  

 وتنظـيم  ،ا إىل الصناعةونقل التكنولوجي  مثال براءات االختراع واالستشارات املهنيةهتتضمن إسهاماتو
 ، وعـضوية اجلمعيـات املهنيـة   ،هيئات حترير االت املهنية  وعضوية،املؤمترات والندوات واإلسهام فيها

 ، وتقدمي املشورة للقطاعني العام واخلاص،والتدريب أو املشاركة يف تنفيذها وتنظيم حلقات التعليم املستمر
 وتقدمي ،الترقية ترحات األحباث واألحباث املقدمة للنشر وحاالتمبهام املمتحن اخلارجي وحتكيم مق والقيام

  .العون واملشورة جلمعيات النفع العام املهنية

  لذا بدأ كثري من املـسؤولني عـن التعلـيم العـايل يطمحـون إىل حتقيـق دور كـبري تـضطلع                      

دمون البيئة ويعملون علـى  به اجلامعة وال يقتصر على دراسة البيئة وفهمها، وإمنا العمل على ختريج أفراد خي            

ــها  ــا ومحايتـ ــسينها وتطويرهـ ــوة   . حتـ ــد خطـ ــدف يعـ ــذا اهلـ ــق هـ   إن حتقيـ

  .أكثر تقدما للتعليم العايل؛ الن التعليم اجليد هو التعليم الذي يهتم بقضايا اتمع وحاجات أفراده
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  :رابعاً األدارة
وكهم بشكل منفرد عن بـاقي         إن األكادمييني هم جزء من نظام إداري جامعي الميكن أن يندرج سل           

أجزاء النظام التعليمي، فإدارة اجلودة الشاملة تتطلب تعاون ومشاركة اإلدارة العليا يف اجلامعة مـع فريـق                 
، وبالتايل البـد    زيد من التدريب املستمر والفعال    تطوير إدارة اجلودة الشاملة لتحسني فعاليتهم من خالل امل        

   . الشاملة وتطبيقهامن إضافة كفاية أخري تتعلق باجلودة

تـصال والتواصـل     ممارسة العمليات اإلدارية كالتخطيط والتنظيم والرقابة واإلشراف واال        ىالقدرة عل 
دارة ، واستخدام مناذج حديثة يف القيادة كاإل      يف األسلوب القيادي كالدميقراطية    احلداثة   بطريق سليمة تراعي  

ها من إقامة   وما يترتب علي  : حها حمليا وعامليا  ا اليت ثبت جن   ، وغريها من األساليب   باألهداف واإلدارة بالنتائج  
 التعاون وإقامة عالقـات     – حرية الرأي    ى التشجيع عل  – الطلبةاحترام وتقدير شعور    :  مثل عالقات إنسانية 

 – املرونة وعدم احلـدة يف املعاملـة         – االهتمام مبشاكل الطالب وأحواهلم      –حسنة مع الطالب والعاملني     
  . كسب ثقة اإلدارة العليا واإلداريني والزمالء –ني الطالب بن الثقة واالحترام إشاعة جو م

  
  :االجابة عن السؤال الثالث من الدراسة

 الـشاملة يف التعلـيم      وسائل التنمية املهنية ألعضاء هيئة التدريس وأثرها على اجلودة        أساليب و ما  
  اجلامعي؟

  
  

التعليم والتدريب املستمرين لكافـة    املؤسسة التعليمية يتطلبجلودة يف تطبيق نظام ا  سبق وإن بينا أن          
   .الكلية أو املعهد أو املركز أو مستوى اجلامعة كان على مستوى سواءاملنتمني لتلك املؤسسة األفراد 

متعددة لتطوير متنوعة و  استخدام أساليبباجتاه  يف هذا العصر تدفعاملعلومات و التكنولوجيا  ثورةف
 فاملعلم املبدع ذي بصرية نافذة ،أعضاء هيئة التدريسالعلمية لدى  هنية وتنمية الكفايات املعرفيةاجلوانب امل

   .التغريات والتطورات يف كافة ااالت التعليمية والتكنولوجية والتطبيقية هذه قادر على التفاعل مع

نتشار يف العصر احلايل،    واذا كانت تكنولوجيا التعليم قد فرضت نفسها كعملية ومنتج قوي واسع اال           
 من االستفادة   مليدان العمل، ) اخلرجينياملتمثلة ب (البشريةفانه من الضروري ملؤسسات اعداد وتدريب القوى        
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 واتمـع بـصورة     منو املؤسسات التعليمية بشكل خاص    من هذا املنتج بشكل يسرع من خطوات تقدم و        
  .ميكن توظيفه لعمل مفيد وذي معىنعامة، وختفيف العمل الشاق، وكذا توفري الوقت والذي 

لذا ميكن لتكنولوجيا التعليم أن تلعب دوراً حمورياً يف عملية التنمية املهنية ألعـضاء هيئـة التـدريس                  
، حيـث   )والتقـومي التحليل والتصميم والتطوير واالستخدام واالدارة      (اجلامعي، من خالل ممارسة عملياا      

منظمة تشمل االفـراد، واالفكـار، واالدوات،       ومتكاملة  منهجية  يات  عمل: تعرف تكنولوجيا التعليم باا   
والتنظيمات واالجراءت، بغرض حتليل املشكالت التعليمية التربوية ذات العالقة مبجاالت التعليم والـتعلم             

ية من  املختلفة، واقتراح احللول املناسبة هلا، وادارا، وتقوميها، حىت يتم حتقيق االهداف املطلوبة بدرجة عال             
  .الكفاءة واجلودة

  :حيث دف تكنولوجيا التعليم اىل حتسني وتطوير عملية التعليم والتعلم من خالل
 . التعلمي/رفع مستوى املنهج التعليمي -

 . وتوظيفها جيداًحتسني طرائق واساليب التدريس -
 .توفري بيئات تعلم فعالة -
طوير والتنفيذ والتقومي اجليد ملواقف تنمية قدرات عضو هيئة التدريس على التخطيط والتصميم والت -

  .التعليم والتعلم
  . متطلبات النمو املهين هلمل اىلوتسهيل الوصمساعدة أعضاء هيئة التدريس يف  -
  
  

 :ي اجلامعلعضو هيئة التدريسالتنمية املهنية ووسائل أساليب 
، )أو جمتمعة معاً  أو مجاعية   ة  فردي(حتقيق اجلودة والنوعية يف التعليم العايل باساليب ووسائل خمتلفة        ميكن  

حـداث تغـيري يف      كوسيلة وأداة إل   لعضو هيئة التدريس  وتطوير االداء   اليت قد تساعد على التنمية املهنية       و
التعلم واألسـاليب   تقنياتتحقيق النمو املستمر يف جمال ل، كفاياته وزيادة حصيلته معرفيا ومهاريا ووجدانيا

بدافع االول نابع من الفرد نفسه و: ميكن عرضها يف حموريناء الفعال، واليت االداحلياتية وتقنيات  واملهارات
وفيما يلـي   . ، واالخر يتم بتشجيع ودعم من االدارة اجلامعية لعضو هيئة التدريس           املهين  والنمو رذايت للتطو 

  :توضيح لذلك
  

  : الذايت بالدعمالتطوير : أوالً
  :ان يتم من خاللميكن و
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لجديد علـى   وميكن أن يتحقق من خالل، متابعة عضو هيئة التدريس ل         : أسلوب التطوير الفردي   ) ١(
  والدوريات العلمية والكتب واملراجـع املتخصـصة       ،)(CDsشبكة االنترنت وبرامج الكمبيوتر     

، ودراسة موضوعات تليب احتياجـات      ، والربامج التربوية والتعليمية على قنوات التلفزيون      احلديثة
، متطلبات الـسوق  حتديد  قراءة امليدان و  واجراء البحوث والدراسات،    و،  ومتطلبات التطوير املهين  

املـشاركة  ،  احمللية واملنتديات العاملية  واالت  الصحف   يف ةصبالكتابات العامة واملتخص  املشاركة  و
 مهارات حتفيز الذات وتـشجيع  امتالكوالعمل على احمللية، العلمية والثقافية عارض يف فعاليات امل

  . التطوير والتقدمالنفس رغبة يف
تبادل االراء واملناقشات مـع زمـالء       وميكن ان يتحقق من خالل،      : أسلوب التطوير التشاركي   ) ٢(

املهنة، والتراسل مع أخرين لطلب الرأي واملشورة، حضور ورش العمل والنـدوات واملـؤمترات              
 حلقـات النقـاش     ، واملشاركة يف  هنية بشكل عام  نها ذات العالقة بالتنمية امل    االكادميية، وخاصة م  

االنتساب إىل العديـد    وكذا  ،  التنمية املهنية لعضو هيئة التدريس اجلامعي     يف  املختلفة اليت قد تسهم     
املشاركة   عن طريقاتوثيق العالقات  وحمليا وعامليا االكادميية  واهليئاتواجلمعياتمن املؤسسات 

تطبيقية منوذجية علـى مـستوى       دروستنفيذ  ، والعمل على    يف أنشطتها واالستفادة من خدماا    
   .القسم والكلية

  :االدارة اجلامعيةمن  دعمبالتطوير : ثانياً
 :باشكال متعددة منهايتم هذا االسلوب من خالل دعم وتشجيع من االدارة اجلامعية، وقد يكون    

 .توفري الدعم املايل ومتطلبات التطوير املختلفة* 
  
 . وتوظيف نتاجاا وتفعيلها،ة املنطلقة من حاجات امليدان النوعيدعم اجراء البحوث والدراسات* 
، وحفـز أعـضاء هيئـة    يف اجلامعة) حملية أو عربية أو عاملية(ورش العمل والندوات واملؤمترات  اقامة  * 

التدريس على املشاركة يف االعداد والتحضري وباوراق العمل أو الدراسات والبحوث، وتوفري الـدعم              
 .املايل لذلك

 .جية يف املؤمترات والدورات التدريبيةر الفرص أمام أعضاء هيئة التدريس للمشاركة اخلااتاحة* 
اقامة الدورات التدريبية املتنوعة داخلياً، بتشجيع من اجلامعة وبكوادرها املتميزين واملتمرسني، أو من             * 

 .خالل استقدام خرباء هلذا الغرض
 .توفري املختربات العلمية ومتطلباا*

وربـط   ، شبكات االنترنت احمللية والعاملية لتبادل اخلربات مع الكليات واجلامعـات املماثلـة            توفري* 
 .املكتبات املختلفة يف اجلامعات احمللية الكترونياً
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 .املطلوبة اختاذ القرارات املناسبة لعمليات وآليات التطوير تساعد يف، متكاملةتوفري قاعدة بيانات *
 تصدر عن اجلهات االكادمييـة       للمؤمترات والندوات والدوريات العلمية اليت     توفري االدبيات املتنوعة  * 

 .اً ودولياًعربي
) ينتجها(انشاء دوريات علمية داخل اجلامعة؛ لنشر البحوث والدراسات وأوراق العمل اليت يقوم ا            * 

 . يف اجلامعة نفسهاأعضاء هيئة التدريس
 .للتدرب الذايت للتنمية والتطوير املهين  حقائب تدريبية ألعضاء هيئة التدريس،انتاج* 
توفري مطابع تابعة للجامعة يتم فيها نشر االصدارات املتنوعة للفعاليات العلمية املختلفة اليت تـتم يف                * 

 .صةتخصاجلامعة بعد حتكيمها من قبل اجلهات العلمية امل
ل بأعضاء هيئة التدريس، يف تقـدمي  التنسيق مع اجلهات اتمعية، لالستفادة من الكادر اجلامعي املتمث       * 

  .االرشادات واالستشارات لتلك اجلهات
 ةاملرافق نشطة الصفية والالصفيةتوجيه األل ،بالبيئة واتمع احمللي اتصاال هادفا وفاعال االتصالتشجيع * 

 . واحملليةالتعليميةلبيئة لخدمة للمنهاج 
ها، والتعرف عن قرب ملتطلبات السوق واحتياجاتـه،        تفعيل دور اجلامعة مع اجلهات املستقبلة خلرجيي      * 

 وبالتايل حتديد نوعية ومدى التدريب املطلوب لعضو        .ومواصفات اخلريج املطلوب حملياً واقليمياً وعاملياً     
 .هيئة التدريس للقيام بدوره على أكمل وجه

  
  

  التوصيات 
يئات التدريسية يـشكل ضـرورة       يرا أن التطوير املهين ألعضاء اهل      انمن خالل ما تقدم فإن الباحث     

النوعية يف التعليم اجلامعي، ولذلك يتحتم على مؤسسات التعليم العايل تدعيم ثقافـة             متطلبات  ملحة ملواجة   
اجلوده بني منتسيب املؤسسة التعليمية، مع احلرص على حتديد الوسائل األنسب خلدمة هذه العملية ومبشاركة               

ق التنمية املهنية أهدافها املتمثلة يف تزويد أعضاء اهليئات التدريـسية           أعضاء هيئة التدريس، من أجل أن حتق      
ويف هذا اـال    . باملعارف واملهارات والقيم واالجتاهات املتعلقة جبودة التعليم وفقاً ألدوارهم ومسؤوليام         

  :يقترح الباحثان التوصيات اآلتية 
  .امعي تطوير مفردات وثقافة  اجلودة الشاملة يف التعليم اجل-
  :ات للنمو املهين ألعضاء هيئة التدريس دفر عقد دو-
  .تبصري اعضاء هيئة التدريس بطبيعة املؤسسة األكادميية وطبيعة ادوارهم ومسئوليام املتوقعة حياهلا* 
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إكساب أعضاء هيئة التدريس املعارف واالجتاهات واملهارات الالزمة ألداء ادوارهم، وإعانتهم علـى   * 
  .قتضيها طبيعة مهامهمالتحوالت الفجائية والضرورية اليت تالتكيف مع 
  املقترحات

  :و استكماالً للجهد احلايل يوصي الباحثان بإجراء مزيد من الدراسات حول النقاط التالية
  . ألعضاء هيئة التدريساملهنيةايات لتنمية الكف إجراء دراسة حول االحتياجات احلقيقية*

   . التدريس حنو فكرة مدخل اجلودة الشاملة يف التعليم اجلامعيدراسة اجتاهات أعضاء هيئة* 
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 املـــــــراجـــــــــع

  
مركز  . ١٤ العدد-  رؤى تربوية –دورية . اجلودة الشاملة و املدرسة ):٢٠٠٤(  حممد، أبو ملوح-١

 .فلسطني–  رام اهللا- القطان للبحث والتطوير التربوي

برنامج إدارة اجلودة الشاملة وتطبيقاا يف ): "٢٠٠٢(مصيلحي األنصاري   أمحد سيد مصطفى، حممد -٢
: الفترةالعريب للتعليم والتنمية،   املركز-  املركز العريب للتدريب التربوي لدول اخلليج،"اال التربوي

  .  قطــــر- الدوحة ، يونيو ٢٦- ٢٣
لرؤساء األقسام األكادميية يف تطوير املمارسات القيادية ): هـ ١٤٢٥(  آل زاهر، علي ناصر -٣

  .مؤسسات التعليم العايل، جامعة امللك خالد
ادارة اجلودة الشاملة مدخل لفعالية ادارة التغيري التربوي على املستوى ):" م١٩٩٥( أمني النبوي -٤

ة ، املؤمتر السنوي الثالث للجمعية املصرية للتربية املقارنة واالدار"املدرسي جبمهورية مصر العربية
   .  يناير٢٣-٢١، ) يف الوطن العريبارادة التغيري يف التربية وادارته( التعليمية 

اجلامعات   دراسة مقارنة إلعداد و تدريب األستاذ اجلامعي، جملة احتاد ): ١٩٨٧( حياوي، موفق -٥
  .٢٢العربية، العدد 

منها يف   ا وإمكانية اإلفادة مفهومها وتطبيقا( إدارة اجلودة الكلية ):١٩٩٤(درباس ، أمحد سعيد ، -٦
      .١٤ ، السنة ٥٠القطاع التعليمي السعودي ، رسالة اخلليج العريب ، العدد 

وآخرون، املنظمة   عدنان األمحد :  تطوير نظم اجلودة يف التربية ، ترمجة ):١٩٩٩(دوهرييت، جيفري -٧
 .والتأليف والنشر، دمشق  رمجة العربية للتربية والثقافة والعلوم ، املركز العريب للتعريب والت

 ، عزيزة عبد اهللا،طيب، و  عبد املنعم عبد السالم ،احلياين، و  سعد بن بركي،املسعودي -٨
  .جبامعة امللك عبد العزيزالرائد يف تطوير التعليم والتعلم،  - مركز تطوير التعليم اجلامعي:)٢٠٠٧(  
  .لتدريسمهارات أعضاء هيئة ا  عاماً من اخلربة يف تطوير٢٠

، دار الفكر "منظومة تكوين املعلم يف ضوء معايري اجلودة الشاملة):"٢٠٠٣(    حممد عبدالرزاق ابراهيم-٩
  .للطباعة والنشر والتوزيع، االردن

كمدخل لتحقيق جودة   ألعضاء اهليئات التدريسيةاملهينالتطوير ):" ٢٠٠٤(حممد عبدالفتاح شاهني  -١٠
، ورقة علمية اعدت ملؤمتر النوعية يف التعليم اجلامعي الفلسطيين، الذي "النوعية يف التعليم اجلامعي

فلسطني، يف الفترة -  جامعة القدس املفتوحة، مدينة رام اهللا-عقده برنامج التربية ودائرة ضبط النوعية
  يفم ٢٠٠٧تاريخ االطالع ديسمرب . ٥/٧/٢٠٠٤-٣الواقعة 
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رها وتطوي  دليل تقومي الربامج الدراسية  "):٢٠٠٧(جامعة صنعاء- مركز تطوير التعليم اجلامعي - ١١
 . اجلمهورية اليمنية- صنعاء   جامعة - ، اصدار مركز تطوير التعليم اجلامعي"يف كليات جامعة صنعاء

، مؤسسة الوراق "أساسيات التنمية املهنية للمعلمني: ")٢٠٠٦( وجيه الفرح، ميشيل دبابنة - ١٢
 .االردن- للنشر والتوزيع  
التربوية، تصدر عن    الة ٠"ومها ووظائفهااجلامعات، نشأا، مفه) "٢٠٠٠(الثبيت، ملحان معيض  -١٣

 ٢٢٥ص  ، )٥٤(، العدد)١٤(جملس النشر العلمي، جامعة الكويت، الد

وظائف    التدريس كوظيفة أساسية من ):هـ١٤١٧/ م١٩٩٦(الثبييت، مليحان معيض الثبييت، - ١٤
للعلوم التربوية والنفسية،   دية اجلامعة، ودراسة حتليلية نقدية، رسالة التربية وعلم النفس، اجلمعية السعو

  .٤٢ – ١ . ص.العدد السابع، الرياض ، ص
ورقة  الفلسطيين  تصور مقترح لتحسني جودة التعليم اجلامعي  ) ٢٠٠٤ ( ، عليان عبد اهللاحلويل - ١٥

 يف  يوليو ٥-٣   الفترة الواقعة علمية اعدت ملؤمتر النوعية يف التعليم اجلامعي الفلسطيين
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ألعضاء    االعتماد األكادميي و عالقته بالتنمية العلمية املهنية :)٢٠٠٠( اخلطيب، حممد شحات،  - ١٦

 هيئة التدريس يف التعليم العايل، جامعة امللك سعود

خالل   النهائي ملؤمتر التعليم العايل يف القرن احلادي والعشرين التقرير ):  ١٩٩٨(اليونسكو  - ١٧
 .أكتوبر) ٩-٥(الفترة من 

 - يناير ، )١(، العدد  نشرة دوريه):٢٠٠٧ ( جامعة صنعاء-مركـز تطوير التعليم اجلامعــي - ١٨
 .فرباير

ايتراك   : لقاهرةإدارة اجلامعات باجلودة الشاملة ، الطبعة الثانية، ا) : ٢٠٠٢(النجار ، فريد  - ١٩
 .للنشر والتوزيع

  


