
 

 

  

 دليل الطالب حنو اجلودة 




  وزارة التعلمي العايل 

ا  ولوج لهندسة والتك   معهد املنصورة العايل 



  
  

١ 

 

 لتعلمي اجلامعي   ٢٠٣٠رؤية مرص  

ام   لتعلمي حىت  سرتاتيجية  التعلمي والتدريب    ٢٠٣٠سهتدف الرؤية  ة  الية دون متيزي، ويف ٕاطار نظام  ٕا لجميع جبودة 

يًا   وتق يًا  ف واملمتكن  التفكري  ىل  القادر  واملتدرب  املتعمل  ىل  مركزًا  كون  ٔن  و ومرن.  ومستدام،  ادل،  و مؤسيس، وكفء 

معزت   ملواطن  مدى  ٔقىص  ٕاىل  ٕاماكنياهتا  وٕاطالق  املتاكم  الشخصية  بناء  يف  ٔيضًا  سامه  ٔن  و ًا،  ولوج ك ري،  و ومست بذاته، 

ىل التعامل تنافسيًا   لها وقادر  اء مستق الف، وخفور بتارخي بالده، وشغوف ب خ لتعددية، حيرتم  دع، ومسئول، وقابل  وم

ت إالقلميية والعاملية ا ٔهداف إالسرتاتيجية يه   .مع الك  : وا

  : يتوافق مع النظم العاملية   حتسني جودة نظام التعلمي مبا . ١

  ةتفعيل امل ــر الع اي لمع ايــرة  د واجلودة املس ع د   .قوا

  ارات القــرن احلادي والعشــريـن ات و طل ني املتعمل من م  .متك

 ادات  .دمع وتطور قدرات هيئة التدرس والق

  بتاكر وا ٔمناط التقومي مع  ٔساليب التعلمي والتعمل و رتقاء ب ٔاكدميية و  .لتنوع يف ذتطور الربامج ا

 ابة وجودة التعلمي ست لوزارة ومؤسسات التعلمي العايل مبا حيقق املرونة و ة التنظميية  ر الب  .تطو

 العلمي ا والبحث  املسهتدفة  املعرفة  فعالية يف عرض  ٔكرث  ا وإالليكرتونية  ة  ولوج التك الصيغ  ٕاىل  لتوصل 
ٔبناء  رغب من  متع وتداولها بني الطالب واملعلمني ومن   .ا

لجميع دون متيزي . ٢ ة التعلمي    : ٕا

 ة مبؤسسات التعلمي العايل دة فرص إال  .ز

 ملؤسسات التعلميية ول   .تطور سياسات ونظم الق
ات التعلمي  .٣   : حتسني تنافسية نظم وخمر

   ة التنافسية يف تقارر التعلمي العامليةحت ر  .سني ا

  طلبات سوق العملفعيل العالقة ت ات التعلمي وم ة بني خمر ك ينام   .ا



  
  

٢ 

 

  دة الشاملة في التعليم له معنيان: ن مفهوم الجوا

   حدهما التزام المؤسسة التعليمية بٕانجاز مؤشرات ومعايير
ٔ
كاديميةا

ٔ
   ا

ً
  للمقاييس   طبقا

 .والوطنية  المحلية

 الخدمات    والثاني وكـفاءة  بمستوى  التعليم  من  المستفيد  ورضى    التعليمية، اقتناع 

ن ما يقدم له من خدمات يناسب توقعاته ويلبي احتياجاته 
ٔ
فعندما يشعر المستفيد ا

الخدمة   تقديم  في  نجحت  قد  التعليمية  المؤسسة  ن 
ٔ
با القول  يمكن  الذاتية، 

وفي حالة وجود فجوة بين المواصفات    .التعليمية بمستوى جودة يناسب التوقعات

سبابه
ٔ
وا الفجوة  هذه  بعاد 

ٔ
ا تحديد  يجب  باتخاذ  والتوقعات  تجاوزها  على  والعمل  ا 

  .المناسبةٕالجراءات التصحيحية  اكافة  

 

 

 

 

 



  
  

٣ 

 

 
  تتوفر  الجودة  متطلبات  تحقق  تعليمية  مؤسسات  في  يتخرجون  الذين  الطالب  أن

  نظم  وتطبيق  خارجها،  أو  بلدهم   في  سواء   غيرهم،  من  أفضل   عمل   فرص  لهم
  وسط   متميزا  خريجاً  تكون   أن   لك  يضمن  العالي  التعليم   مؤسسات   في  الجودة

  تسعى   التي  الوظيفة   على  للحصول  عديدة   فرصاً   لك  ويوفر  الخريجين،  آالف
 . تخرجك فور إليها

 :بأنهم   الجودة   نظم   تطبق   التي   التعليمية   المؤسسات   طالب   يتميز 
 احترام  مع  العمل،  ظروف   مختلف  مع  التكيف  على  وقدرة  إرادة   ذو  

 .اآلخرين وثقافات وتقاليد عادات
 صال على قادروناآلخرين مع  الناجح والتواصل االت . 
 البناءة   القرارات واتخاذ  المشكالت حل  على قادرون . 
 والتميز اإلبداع على قادرون .  
 واألزمات والموارد  الوقت إدارة على قادرون. 

  : لتعليم مرتفع الجودة ا منطلقات  
 : على   الطالب  قدرة   بتنمية   الجودة   مرتفع   التعليم   يتميز
   المعرفة البحث   بنفسه،اكتشاف  مهارات  امتالك  من  للطالب  بد  فال 

التعلم   أساليب  خالل  من  والتقويم  والتركيب  التحليل  على  والقدرة 
المعرفة اكتساب  في  الذات  على  االعتماد  من  يتمكن  حتى   ، المناسبة، 

كمشارك   المعلم  دور  إلى  ينظر  ولكنه  المعلم،  دور  يلغي  ال  وهذا 
  .ميةيومنسق للعملية التعل 



  
  

٤ 

 

   أن التعليم الذي يركز على الفهم   حيثمعرفة لمدى طويل،  االحتفاظ بال
بالتعليم   مقارنة  المعلومات  من  قدر  بأكبر  االحتفاظ  من  الطالب  يمكّن 

 . الذي يركز على الحفظ واالستظهار
   معرفة على    جديدة،صناعة  الطالب  الجودة  مرتفع  التعلم  يساعد  إذ 

 . االكتشاف المستقل وتكوين استبصارات جديدة
 حل المشكالت، فالتعليم الجيد هو الذي    فيمن معرفة    هتطبيق ما لدي

 . يساعد الطالب على مجابهة المواقف المختلفة التي يتعرض لها 
 توصيل ما لديه من معرفة لآلخرين . 
 أي أن الطالب يتهيأ لالستمرار في التعلم مدى    د،المزيرغبة في معرفة  ال

 .فعلياً الحياة ويمارس ذلك 

   : الجودة الظروف المساعدة على تحقيق التعليم مرتفع  
 إن حيثللوفاء بمتطلبات مهام التعلم،   معرفياً  اً يكون الطالب مستعد أن  

الجودة   مرتفع  وتطبيق    يتطلب التعلم  مختلفة  بمهارات  الطالب  قيام 
 .على اكتساب المهاراتطرق تعلم مختلفة تركز 

 التعلم  لل  يكون  أن كان  وجيها  السبب  كان  وكلما  للتعلم  سبب  طالب 
، أو  التعلم من هو الهدف  اتحيث ال ينبغي أن يكون اجتياز االختبار  ،أفضل

 . شرط للتعلم
  مرتفع   التعلم   أن   حيث  التعلم،يكون الطالب نشيطاً في أثناء عملية    نأ 

التفاعل  مواقف  ب  القيام  يتطلب   الجودة على  مبنية   وبالتاليتعليمية 
 . فرصاً أفضل لنشاط الطالب  توفر



  
  

٥ 

 

 اإلمكانات    مثل:  المتاحة   مكانياتاإل  بجميع  للطالبكافي  ال  مدعال
المعنوية    والتحفيز،والتشجيع    ،والتجهيزاتالمرافق    المادية، والروح 

 . المرتفعة، وضبط الوقت والتنظيم المرن 

 : التعليمية   العملية   على   الجودة   أنظمة   تطبيق   مردود 
  المؤسسة ادرأف لجميع األداء مستوى ورفع التعليمية الكفاءة زيادة . 
 بالطال  بمستوى ارتقاء.  
 التعليمية المؤسسة  تجاه  أمورهم وأولياء الطالب لدى الوعي تنمية. 
 المسئوليات وتحديد  األدوار ووضوح اإلداري النظام وتطوير ضبط . 
 والمجتمع الطالب بمتطلبات  الوفاء . 
 الخدمات  عن   العمل   وسوق  المحلى   والمجتمع   الطالب   رضاء   متابعة 

 . التعليمية
 بما  الفريق،  بروح   والعمل  المؤسسة،  د اأفر  جميع   بين  والتكامل   ابطرالت  

  جميع   بين   السليمة  اإلنسانية  والعالقات   التعاونو التفاهم  من   مناخ  يوفر
 . المؤسسة ادرأف

 الصحيحة،   العلمية   بالطرق   تقابلها   التي   للمشكالت  المؤسسة  تحليل 
 . والوقائية التصحيحية اءاتراإلج خالل من معها والتعامل

  مؤهلة  أجيال   إعداد   في   يسهم   التعليم   في   الجودة   نظم   تطبيق   إن 
  ويتحقق   العمل،   لسوق   الالزمة   ت االمهار   وتمتلك   اإلبداع   على   قادرة 

 :طريق   عن   ذلك 
 على  راً قاد   هجعلي  والذي  العمل،  سوق   متطلبات  ضوء  في  الخريج  إعداد  

 لمنافسة. ا



  
  

٦ 

 

  المهنية  ميولك  وفق  اسيرالد  التخصص   اختيار  في  المساعدة  
 واستعدادك.  

 العمل لسوق الضرورية تاالمهار تنمى التي األكاديمية مجراالب توفير . 
 األكفاء  التدريس هيئة  أعضاء اختيار . 
 لعملية    استخدام  ،الفعالة  التقييم  أساليب   استخدام الراجعة  التغذية 

 التحسين المستمر. 
 لك  يتيحو  بالود  يتسم   مناخاً  المعهد   وفري حيث    التعليمي  المناخ   تهيئة  

 الرأي  احترام  مع  التعبير  حرية  ضمان مع  ،القرار  اتخاذ   في  المشاركة
  سهولة   يضمن  بما  ،األكاديمي  الدعم  فرص  لك  تتوافركذلك    .اآلخر

 . ممكنة استفادة أقصى وتحقيق ،األكاديمي البرنامج في  التقدم
 الالزمة    إنهاحيث    ،يالجماع  العمل  ممارسة المهارات   متطلب ك احدى 

 . العمل سوقل
 بما   ،إلخ  ،المعاملو  ةالمعرف  مصادر  من   المطلوبة  تازالتجهي  توفير  

 . التعليمية  العملية مخرجات تحقيق يضمن
 تعمل    والمقترحات  للشكاوى  االستجابة   فحص   على   المعهد  إدارة حيث 

 .التعليمية  العملية سير  حسن يحقق بما  لها، واالستجابة الشكاوى

 

 

 

 

 



  
  

٧ 

 

 
  من  كل  مسئولية  معهدكب   التعليم  منظومة   في  الجودة  نظم   تطبيق  إن

  . نفسه   الطالب   مسؤولية   على   عالوة   والعاملين،   واألستاذ   القيادة 
 : التعليم   جودة منظومة   تطبيق  في   الطالب  دور 

 االرتقاء  األساسي  غرضفال  ،الطالب  هو  المعهد ب  التعليم  منظومة  محور  نإ
  سوق  في  المنافسة  على  قادراً   وتجعلك   تؤهلك  التي  تكاومهار  بمستواك

  في   دورك  فإن  هنا  ومن  يوم،  بعد  يوماً   المنافسة  حدة   فيه  تزداد  الذي  العمل،
  بل  األساسي  الدور  هو  ،معهدك  في  تتلقاها  التي   التعليمية  الخدمة  تحسين

  ضوء   وفي   .تعليميةال  المنظومة  في  معك  المشتركة  األطراف  لباقي  والمحرك
  في  يقع  بالمعهد  التعليم  جودة   نظم   تطبيق  في  األساسي  دورك  فإن  ،ذلك

 :اآلتية المحاور

 المنهج  . ١
 المستهدفة   التعلم  مخرجات  عن  بدراسته  تقوم  مقرر  كل  أستاذ  اسأل  

  .منه
 مقرراته ستدر الذي البرنامج توصيف عن اسأل.  

 والتعلم   التعليم . ٢
 من  إليك  يسند   ما   تؤدي  بأن  والتعلم،  التعليم  عمليتي   في  أساتذتك  ساعد 

  تطرح   التي   المناقشات  في  بفاعلية  المشاركةو  ،وقراءات  ،تكليفات
 . وبناءة  هادفة أسئلة وطرح ت،االمحاضر قاعات داخل



  
  

٨ 

 

 اإللكتروني  التعلم (  الحديثة  التعلم   أساليب   لتطبيق  أساتذتك،  مع   تفاعل ، 
  يطلبها   أساسيه بمهارات سليحكت إلى تهدف  والتي ،)إلخ ،الذاتي التعلم
 . العمل سوق

 راتك مها  تنمية  بهدف  ،المعهد  يعقدها   التي  التدريب  برامج   في  شارك ، 
 . والمعارف  لمعلوماتا من  مزيد واكتساب

 الى    يعتبر  الذي  ،الميداني  التدريب  في  بفاعلية  شارك   سوقالمدخل 
  .العمل

 التقييم  . ٣
 حتى   ،موضوعياً  تكون  وأن  والتعلم،  التعليم  عمليتي  تقييم  على  احرص  

  من  التقييم  هذا   يجرى  ما   وعادة.  التقييم  هذا  من   المرجو  الهدف   يتحقق
 أن   مثل  أخرى  بطرق  أو  المقرر،  تدريس  نهاية  في  يتم  الذي  االستبيان  خالل

  تعليمية  خدمه   عن  أو  ما  دراسي  مقرر  في   رأيك  عن  أساتذتك  أحد  يسألك
 . المعهدب تتلقاها أخرى

 أي   عن  رضائك  عدم  حالة  ففي  السلبية،  عن  وتخل  اإليجابي  بالسلوك  تحل 
  مناسبة   آليه  المعهد ب   تجد  سوف و  للمسئولين،  توصيله  من   فالبد   شيء،

 . استخدامها فأحسن شكواك  الستقبال
 ي الجماع   العمل  . ٤

 أهمية  توضيح   في   وكذلك  والتعلم،  الفهم  في   زمالءك   وساند   ساعد  
 . التعليم جودة  تحقيق في  المنوط بهم دورال

 زمالئك،   مع   التعلم   أنشطة  أداء   في  الفعالة  المشاركة  على   احرص  
 . الجماعي العمل تامهار لتنمية

 



  
  

٩ 

 

 الطالبي   الدعم  . ٥
 معرفة   على   واحرص   ،جيداً   المعهدب  الخاص   األكاديمي   الطالب  دليل  أراق 

  التحاقك وكيفية  تخصص،  لكل  المطلوبة الساعات    وعدد  ،راسةالد  نظام
  المنظمة   والقواعد  االمتحانات  نظم  وكذلك  بها،  المختلفة  بالتخصصات

 .لها
 دالمعهب المتاحة طالبال رعاية خدمات من  االستفادة على احرص .  
 أسباب   على   تقف  لكي  االمتحانات،  نتائج  في  أستاذك   مناقشة  على  احرص 

 .القادمة  االمتحانات  في تجنبها على لتعمل أخطائك،
 عن  واسأله  بك،  الخاص  األكاديمي  المرشد  مع  الدائم  التواصل  على  احرص 

   .باستمرار نصيحته واطلب تريد، ما كل
 المعهد   سياسات   رسم  . ٦

 في    المشاركة تمثيلك    انتخاباتالفعالة  لضمان  الطالب،    في   جيداً اتحاد 
 . بالمعهد  الحاكمة  المجالس

 وضع   وفي   ،المعهدب  القرارات  اتخاذ  في  دور  كل  يكون  ان  على   احرص 
  في  زمالئك  وعن  عنك  ممثلين   اك رإش  خالل  من  وذلك  التطوير،  خطط 

 . المعهدب المختلفة اللجان
 في   أيكرب  وشارك  المستقبلية،  وخطتها   المعهد،   رسالة  على   تعرف  

 . والتطوير التحسين عمليات
 المعهد   اعتماد  . ٧

  خبراء   مراجعون  بها  يقوم  ،للمراجعة  ترازيا  معهدك  على  يتوالى  سوف
  التعليم  جودة   لضمان  القومية  للهيئة  تابعين  التعليم  جودة  مجال  في



  
  

١٠ 

 

  عندما   المبالغة  دون  الصحيحة  بالمعلومات  إمدادهم  على   احرص  واالعتماد،
 .يكرأ يطلب 

 د المعه ب  ت ا ز والتجهي   الموارد  . ٨
 الخ معامل، ،مكتبة( معهدك  موارد  من االستفادة على جيدا احرص .( 
 كأجل  من  فهي الموارد، هذه  استخدام أحسن.  

 المجتمعية   المشاركة . ٩
 ألعضاء  الخدمةوقدم    والبيئية  المجتمعية   التوعية  مج ارب  في  شارك  

 . العمل تالمهار اكتسابك متطلبات  من جزء  فهي المحلى، المجتمع
 من   تدريبك  يتم  التي  البحوث  واجراء   العلمية،  الندوات  في  بفاعلية  شارك 

 .العمل سوق يتطلبها التي والعملية العقلية تاالمهار على خاللها

 


