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 ملخص ال

وم بتقديم بعض المفاهيم ، لذلك نق قتصاد بجامعة تشرينلتدريس في كلية االيتناول هذا البحث قضية تقييم جودة ا
ثم نستعرض عددًا من الدراسات السابقة المتعلقة بهذا الموضوع ، ونستخلص منها االختالفات  ،المنهجية

لتي أجريناها في اوبعدها نقدم عرضًا للدراسة الميدانية  والمشكالت تعانى منها وتنعكس على جودة التقييم والمقارنة.
ثم قمنا بإجراء التحليل اإلحصائي الالزم لبيانات هذه الدراسة ، وتوصلنا إلى أن القيم  قتصاد بجامعة تشرين.كلية اال

%( حسب إجابات 61كانت أدنى من القيم المتوقعة لها ، وبلغت ) االنسبية للمحاور األساسية لجودة التدريس فيه
%( حسب إجابات الطالب فيها . وأخيرًا نستخلص عددًا من النتائج البحثية 63ي)أعضاء الهيئة التعليمية ،وحوال

ة( المناهج واإلدارة والمكتبة والقاعات  والمخابر والمرافق والجودة العام :تشير إلى نقاط الضعف)المتمثلة فيالتي 
لى نقاط القبول)المتمثلة في لى نقاطوا  تمثلة في: التعامل مع القوة)الم : أحوال األساتذة و مهاراتهم التدريسية( وا 

ببعض االمقترحات المفيدة  لمعالجة نقاط الضعف و  ناتقدمأخيرًا متحانات( في الكلية المذكورة ، و الطالب واال
 لتطوير العملية التعليمية في الكلية والجامعة.

 مهارات التدريس –راسية المناهج الد– الجودة الشاملة -جودة التدريس  -الكلمات المفتاحية:   جودة التعليم 
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ABSTRACT 

 

This research deals with the Teaching Quality (TQ) issue in the faculty of economics at 

Tishreen University. Some new methodological concepts have been introduced, which 

concluded from relevant previous studies. Differences and problems have been deduced 

that are reflected in the evaluation quality and comparison. The fieldwork study that was 

conducted at Tishreen university in the Economic Faculty has been presented. In 

addition, the statistical analysis of the collected  data is done to reach to at the ultimate 

relative value of the teaching quality whether it is less than the expected value. This 

value is 61% for the academic staff responses, and about 63% for the faculty students. 

Finally, this paper concludes some research results that indicate weak points (which are 

presented in: curriculum, administration, library, lecture rooms, labs, public utilities, 

and total quality) , accepted points (staff status and their teaching skills) and strength 

points (dealing with students and their exams) . This has been followed by some useful 

suggestions to treat weak points and further develop the teaching process of the faculty 

and university. 

 

Key works: Teaching Quality, Education Quality, Total Quality , Curriculum, Teaching 

Skills.  
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 في إتقان العملرمزًا للتميز  دوماً  ، وستبقى، وحتى اآلن هدفًا إنسانيًا منذ القدم ومازالت الجودة كانت : مقدمة
لتحوالت الكمية والنوعية التي تجري في جميع أنحاء العالم. وهي ترتبط جدليًا مع ا والتفوق في  المعاملة واالخالق

جميع المجتمعات. وليس غريبًا أن تبرز قضية الجودة في التعليم العام والعالي بعد إن اختل ضمن كل مجتمع وبين 
النوعية، وأصبحت مهمة التعليم تخريج أكبر عدد ممكن من  التوازن بين التحوالت الكمية على حساب التحوالت

 الطالب دون االهتمام بمسائل الجودة والنوعية. مما أدى إلى انحدار مستوى التعليم في جميع أنحاء العالم،
.ًا عن التطورات العلمية المتسارعةمساره منفصاًل عن متطلبات المجتمع ومتخلف وأصبح   

بجودة التعليم لتحتل من جديد أوليات العمل في جميع دول العالم. وانتقلت أهداف  عادت موجة المطالبةولهذا 
جودة التعليم وتأهيل الكوادر وتكوين العلماء في جميع المجاالت  تحقيق الى وتعليم الناس التعليم من محو األمية
 Totalلجودة الشاملة جودة التدريس( يندرج ضمن مفهوم اأن موضوع هذا البحث )تقييم  واالختصاصات. وبما

Quality  في الجامعة وفي التعليم العالي بشكل عام. فإنه البد لنا من أن نتطرق إلى تعريف مفهوم الجودة الشاملة
 في الجامعات ، ثم ننتقل إلى تعريف جودة التدريس )أو التعليم( ومعالجة مشكالت تقيمها وقياسها.

 قمنا باستنباط تعريف توافقي لها وفق التالي: الواردة في الملحق اتلمراجع والدراسمن ا بعد االطالع على العديد
هي مجموعة من المعايير أو المواصفات المتوقعة، التي يجب أن تتوافر  تعريف الجودة الشاملة في الجامعة: -1

معة التي تخدم وتحقق األهداف المنشودة للجاو وأنشطة ومنتجات ومخرجات الجامعة في كل من مدخالت وأعمال 
 والمجتمع.

 جودة التدريس هي من أهم وظائف الجامعة ويمكن تعريفها بشكل عام كما يلي:أن ومما سبق نالحظ 
لحصيلة جهود الجهاز التعليمي واإلداري لتعليم وتدريب الطالب   القيمة النسبية هي تعريف جودة التدريس: -2

درجة مطابقة هي القيمة النسبية لحتية المتوفرة ، أو ة والبنية التالمعتمد وتقييم أدائهم ضمن البيئة التنظيمية
 .اً لميوالنتائج الناجمة عنها مع المعايير المتعارف عليها عاواإلدارية المواصفات والممارسات والوظائف التدريسية 

 : مختلفة أهمها جوده التدريس بأساليب  حاول الكثير من الباحثين تعريف وقياسوبناًء على ذلك 
 لتوقعات )من وجهة نظر اإلدارة(: وفيه يتم تقدير جودة التدريس من العالقة اآلتية:ا أسلوب -أ

     
                   (1 )                            
 
 

 راء(: وفيه يتم تقدير جودة التدريس من العالقة اآلتية:والخب المستفيدينالفعلي )من وجهة نظر  األداءسلوب أ -ب
 (.2)   أو الخبراء المستفيدونالفعلي كما يقدره  األداءجودة التدريس= مستوى 

الفعلي من قبل  األداءوهنا نجد أن كال التعريفين واألسلوبين يحتاج الى تحديد وسائل معينة لتقدير مستويات 
 أو الخبراء. المستفيدينا أو من قبل اإلدارة واألطراف المشاركة معه

ن الوسيلة األكثر  ان االحصائي الموجه الى الخبراء يلتقدير هذه المستويات هي وسيلة االستب انتشاراوا 
 المستفيدة. لألطرافوالمستفيدين. وهي وسيلة ال تخلو من التأثر بالجوانب الشخصية وبالمصالح الخاصة 

الى وسائل أخرى لقياس جودة التدريس في الحقًا هذه الوسيلة ولكننا سنلجأ  ومع إننا سنعتمد في بحثنا هذا على
 والتخرج فيها.معدالت الترفع  علىو في المقررات نسب النجاح  الكليات تعتمد على تحليل

 جودة التدريس    =

 مستوى األداء الفعلي

 المستوى المتوقع من التدريس
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تعد الوسيلة ااألساسية جودة التدريس في الجامعة بشكل عام وفي الكليات بشكل خاص إن  مشكلة البحث: -3
ما برح  غامضًا واالهتمام بهاما زال مفهومها ولكن ، ليم العالي )إضافة للبحث العلمي وخدمة المجتمع (لتطوير التع

لى تقييم وتطوير ، وهذا يقتضي باستمرار حتاج هي تلذلك ف، ضعيفاً مادام  وااللتزام بها قاصراً  إلى دراسات وتحليل وا 
ل على تأمين المتطلبات المتعلقة بها : كالمناهج العلمية إدراجها ضمن األهداف األساسية للجامعات والكليات والعم

والمراجع المعتمدة والكتب المقررة والقاعات الدراسية والمخابر والوسائل التعليمية والمكتبات العادية واالتصاالت 
واختصارًا لكل ذلك وأساليب اإلدارة  والمتابعة والتقويم والتطوير ....الخ . االلكترونية ، ونظم الدراسة واالمتحانات 

 بما يلي:نلخص المشكالت التي تعاني منها جودة التدريس 
، يعاني من غموض كبير في المفهوم وفي المواصفات وفي الوظائف بشكل عام  إن تعريف جودة التدريس -1

 والممارسات وفي القياس والحساب.
المؤسسة ككل. وذلك  كلية او فيال عدم وجود وسيلة أو أداة كمية لقياس جودة التدريس في كل مقرر أو في -2

ومن هنا تبرز أهمية ، قياسها بمقياس محدد ة بوالمطالب اديةكننا اعتبار جودة التدريس كسلعة مألنه ال يم
 جودة التدريس في كل مقرر وفي كل كلية وفي كل جامعة.ل اً مقياسلتكون استنباط أداة أو وسيلة 

+  كاألهدافالمتعلقة بجودة التدريس ) باألمورين والمحاضر عدم التزام بعض أعضاء هيئة التدريس  -3
المفردات + االساليب + العرض + التحضير + المستجدات + المراجع + التفاعل + المقابلة + انجاز المقرر 

عة + االلتزام + المعاملة لتغذية الراجوب التصحيح + قبول االعتراضات + ا+ وضع االسئلة المناسبة + أسل
 (..الخ نظم االمتحانات...التقييم + ساليب أ + للطالب الحسنة

 هتمام الطالب بمتابعة المحاضرات واالنتظام على الدراسة وتقديم واجباتهم العلمية المختلفة.اف ضع -4
لعمليات التدريس اليومية وتقويم مسارها. وتطوير مناهجها في الكلية والجامعة دارة ف متابعة اإلعض -5

 الدراسية بشكل دوري.
همية هذا البحث من انه يتناول موضوعًا حساسًا وهو تقيم وقياس جودة التدريس أتنبع  :وأهدافه بحث همية الأ -4

عدا عن أنها حد العناصر االساسية المكونة للجودة الشاملة فيها . تعتبر أ في كلية اإلقتصاد بجامعة تشرين ،ألنها
هذا يهدف و  .في العالم  و المؤسسات التعليمية الجامعاتالكليات و تدخل بنسب مختلفة في تقييم وتصنيف وترتيب 

 همها : أمور ألى عدة إالبحث 
، ليهاالقائمين عأعضاء الهيئة التعليمية  والتعرف على اراء كلية اإلقتصاد في  دراسة واقع العملية التدريسية .1
 المستفيدين منها . على آراء الطالب و 
راء اعضاء الهيئة التعليمية فيها ، وذلك باستخدام ع آمن خالل استطال الكليةتقييم جودة التدريس في هذه  .2

 . بهم  استبيان خاص
مختلف الطالب من راء عينة عشوائية من الكلية من خالل استطالع آهذه تقييم جودة التدريس في  .3

 .بهم ، وذلك باستخدام استبيان خاص المستويات
يانين السابقين ودراسة خواصها الوصفية االحصائية التي يتم الحصول عليها من االستبتحليل البيانات  .4

جراء     المختلفة عليها . المقارنات  وا 
وتقديم المقترحات المناسبة للتغلب  والقوةوالقبول ، وتحديد نقاط الضعف مفيدةستخالص بعض النتائج الا .5

 . القوةالقبول و على نقاط الضعف ولتعزيز نقاط 
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للتوزيع االحتمالي )بيتا(  تخضعجمالية للجودة اإل قيمة النسبيةال ينطلق هذا البحث من أن  فرضيات البحث: -5
ن القيمة المتوقعة لها ( q=4و  (P=2الذي يكون فيه   :كما يلي الفرضيات نضع لذلك  (،0.6666تساوى)، وا 

 نالتختلف جوهريًا )معنويًا( ع ألساسية )المعيارية( في الكلية المحاور افي كل من لجودة للقيم النسبية اأن  .1
 (.0.6666)القيمة المتوقعة لها 

 للجودة. القيمة المتوقعةن اتختلف جوهريًا )معنويًا( ع ال في الكلية جماليةاإل جودةلأن القيمة النسبية ل .2
 حول جودة المحاور األساسية لجودة التدريسإجابات أعضاء الهيئة التعليمية ال يوجد فروقات جوهرية بين  .3

 .كاديمىوالقدم األتب العلمية اقسام والمر حسب األ
حسب  جودة المحاور األساسية لجودة التدريسالطالب حول   إجاباتال توجد فروقات جوهرية بين  .4

 .الصفوف واالختصاصات والنوع
في كلية عضاء الهيئة التعليمية أفئتين هما:جميع يتألف مجتمع البحث من   مجتمع وعينة البحث : -6

 من االستبيانين ةعداد محددأتوزيع تم الطبقية ولتشكيل عينة البحث  .الكليةفي ، ومن جميع طالب االقتصاد
مؤلفة من و  متناسبة مع الحجم ،طالبلمن ا شوائيةعلى عينة ععضاء الهيئة التعليمية و على أللبحث عتمدين الم

 على عينة من الطالباستمارة  300على أعضاء الهيئة التعليمية واستمارة  100)صاتاختصواالجميع الصفوف 
م عينة أعضاء الهيئة التعليمية بلغ حج واعتماد االستمارات الصالحة منها، ات المسترجعةر استماالتدقيق وبعد  .(
 .من مختلف الصفوف واالختصاصات طالباً  (260( عضوًا، وحجم عينة الطالب )68)

ه في تحليل انتخدمساالوصفي ، الذي  يمنهج التحليلالعند إعداد هذا البحث على نا عتمدا بحث :المنهج  -7
حساب المتوسطات واالنحرافات المعيارية والقيم النسبية لإلجابات الميدانية ، وفى إجراء في البيانات اإلحصائية ، و 

 .الالزمة عليها اإلحصائية ختبارات واالالمقارنات 
 لف أدوات البحث من استبيانين إحصائيين لجمع البيانات وهما :أتت  أدوات البحث :-8
( سؤااًل معياريًا 111( محاور معيارية تتضمن )8لف من )أخاص بأعضاء الهيئة التعليمية ويتان استبي . أ

 .مرتبطًا بجودة التدريس في الكلية
مرتبطًا بجودة اًل معياريًا ا( سؤ 38، تتضمن )( محاور معيارية7ن ) تبيان خاص بالطالب ويتآلف ماس . ب

 :األسئلة في كل منها وعددموجزًا لمحاور هذين االستبيانين  والجدول التالي يتضمن عرضاً  .التدريس في الكلية
 محاور االستبيانين المستخدمين في الدراسة:  (1الجدول )

 عدد األسئلة للطالب عدد األسئلة لألساتذة اسم المحور المعياري م
 6 15 جودة المناهج الدراسية 1
 5 15 جودة اإلدارة  2
 اتدمجت مع القاع 12 جودة المكتبة 3
 5 15 جودة مهارات التدريس 4
 6 15 جودة التعامل مع الطالب واالمتحانات 5
 - 16 جودة أحوال وأعمال الهيئة التعليمية 6
 5 14 جودة القاعات والمدرجات والمعامل 7
 6+5 9 جودة التدريس العامة والخاصة + جودة أداء الطالب 8
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اه أرقامًا نيوأعط  سؤاللتقدير درجة جودة كل  سيخماال )ليكرت(بيانين مقياسكال هذين االست يف مناستخداولقد 
  : متزايدة كما يلي

كل جابات لوالقيمة النسبية لإل يتوسط الحسابعلى ذلك تم حساب الم وبناءً 
 :من العالقة اآلتيةسؤال 

 =  القيمة النسبية
 مجموع النقاط في اإلجابات

= 
لمتوسط الحسابيا  

 5 مى لمجموع اإلجاباتالقيمة العظ

فس ، قمنا بتطبيق نفي كل محور من المحاور المذكورة ولحساب المتوسط الحسابي والقيمة النسبية للجودة
P الكليةللجودة في اإلجمالية تقدير القيمة النسبية قمنا بكما  .العالقات السابقة على كل محور



قياس مالحسب  
 :تين التاليتينالعالقإحدى  الخماسي من
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 .عدد األسئلة فيه imو  iهى القيمة النسبية للمحور  ipحيث:
تم  )استبيان األساتذة واستبيان الطالب(للتأكد والتحقق من مصداقية هذين  االستبيانين  : ينالستبيانا صدق -9

ا على عدد من المختصين في اإلحصاء والجودة من جامعة تشرين ) وهم : د. عبد اهلل سعيد + د. عبد معرضه
اعتماد ،وأخيرًا تم لتعديالت الطفيفة عليهما إجراء بعض ام توبعد المناقشة . الهادي الرفاعي + د. عبد اهلل حمادة (
قياس الرقمي لإلجابات على مكما تم االتفاق على كتابة ال .فيهماالمستخدمة جميع المحاور والعبارات واألسئلة 

 :الشكل التالي
عطى وهذا األمر أ عدم اإلجابة على السؤال.أو لحالة جابة بالنفي اإل على أن تعتبر درجة الصفر مكافئة لحالة

دون أن يؤثر على  مرونة كبيرة لالستبيان وأتاح الفرصة للمستجوب أن يعبر عن جميع مشاعره وأفكاره وتوقعاته
ح الفرصة للباحث لدراسة وتقدير أعداد ونسب حاالت عدم الرضا عن مكونات جودة يتي ا. كمالحسابات المختلفة

ثم عزله عن عدد اإلجابات ، في المستقبلاييس المقإلى التدريس في الكلية. لذلك ننصح بإضافة هذا الصفر 
 واالستفادة منه في أمور أخرى.

دخالها على  :دراسة ثبات االستبيانين -10 للتحقق من ثبات هذين االستبيانين قام الباحث بعد جمع البيانات وا 
فكانت ككل ة . بحساب معامالت )ألفا كرونباخ( من اإلجابات في المحاور األساسيSpssالحاسوب ضمن برنامج 

 ( إلجابات الطالب.0.857)وجابات اعضاء الهيئة التعليمية، ( إل0.947) كما يلي:
وال تقل عن  جيدة فكانت جميع قيمها ، على حدة كل المحاور األساسيةفي بحساب قيم )ألفا(  اكما قام 

إلجابات ضمن ل ات الطبيعيةتوزعالكما تم التأكد من ، على مدى ثبات هذين االستبيانين  وهذا دليل آخر،( 0.70)
وحساب متوسطاتها وانحرافاتها ورسم المنحنى  كل معيارالمقابلة لقيم  التكراراتكل سؤال وذلك من خالل حساب 

     .الطبيعي الذي يمثلها على الشكل مباشرة

1 2 3 4 5 

0 1 2 3 4 5 
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البيانات ، وقد جمعت  2010عام  بدايةات هذا البحث في إجراءبدأت  الحدود الزمانية والمكانية للبحث: -11
خال البيانات وتحليلها . وتم إد2010عام  خالل شهري حزيران وتموزفي كلية االقتصاد بجامعة تشرين اإلحصائية 
 . 2010عاموتشرين األول أيلول  يخالل شهر 

عن الجودة الشاملة كثيرة جدا. كما  (االنترنت)إن األدبيات المتوفرة في المكتبات أو على  :الدراسات السابقة  -12
ن أهم أن الدراسات التي تتعرض لجودة التدريس ليست قل  هي: المتعلقة ببحثنا مباشرة الدراسات  يلة. وا 

معةةةةةايير االعتمةةةةةاد العةةةةةام والخةةةةةاص ودورهةةةةةا فةةةةةي /( وهةةةةةي بعنةةةةةوان 2007دراسةةةةةة د. زكريةةةةةا أحمةةةةةد عةةةةةزام ) -1
فيهةةةةةةةا يتعةةةةةةةرض و  .[1] /األردن –حالةةةةةةةة جامعةةةةةةةة الزرقةةةةةةةاء األهليةةةةةةةة  –رفةةةةةةةع جةةةةةةةودة خةةةةةةةدمات التعلةةةةةةةيم العةةةةةةةالي 

 الباحث إلى معايير االعتماد في خدمات التعليم. ويقدم عدة اعتبارات لتقويم جودة التعليم وهي:
تحقيةةةةةةةق األهةةةةةةةداف األكاديميةةةةةةةة والتعليميةةةةةةةة للكليةةةةةةةة والجامعةةةةةةةة + تحديةةةةةةةد سياسةةةةةةةات المنةةةةةةةاهج التعليميةةةةةةةة لتلبيةةةةةةةة 

ميةةةةةة + تحديةةةةةد الطريقةةةةةة حاجةةةةةات السةةةةةوق + ضةةةةةرورة وضةةةةةع مقةةةةةاييس دقيقةةةةةة وواضةةةةةحة لجةةةةةودة الخةةةةةدمات التعلي
المنهجيةةةةةةة لجميةةةةةةع البيانةةةةةةات الالزمةةةةةةة + تحديةةةةةةد األدوات واألسةةةةةةاليب المسةةةةةةتخدمة فةةةةةةي تقةةةةةةويم جةةةةةةودة الخةةةةةةدمات 
التعليميةةةةةة + تحديةةةةةد كيفيةةةةةة اسةةةةةتخدام نتةةةةةائج التقةةةةةويم فةةةةةي دعةةةةةم وتعزيةةةةةز األنشةةةةةطة والعمليةةةةةات التعليميةةةةةة تحديةةةةةدًا 

 المستفيدة منه. إلطراف التي تتعاون + إجراء عملية التقويم واإلطراف 
لتعلةةةةةةةيم ( بعنةةةةةةةوان/ معةةةةةةةايير الجةةةةةةةودة المعتمةةةةةةةد فةةةةةةةي مؤسسةةةةةةةات ا2010دراسةةةةةةةة د. هنةةةةةةةد غسةةةةةةةان أبةةةةةةةو الشةةةةةةةعر ) -2

 ستعرض الباحثة المحاور التالية للجودة واالعتماد:. وفيها ت    [2] العالي في األردن/ 
األجهةةةةةةزة والتجهيةةةةةةزات والوسةةةةةةائل + المكتبةةةةةةة + المختبةةةةةةرات + الهيئةةةةةةة التدريسةةةةةةية  +لتنظةةةةةةيم اإلداري واألكةةةةةةاديمي ا 

                               .لأسلوب القبول والتسجي والخاصة + + المرافق العامةالمباني والمرافق األكاديمية   + التعليمية
وتتضةةةةةةمن الدراسةةةةةةة معةةةةةةايير رقميةةةةةةة لنصةةةةةةيب الطالةةةةةةب مةةةةةةن المسةةةةةةاحات والمبةةةةةةاني واألجهةةةةةةزة والمصةةةةةةادر . . الةةةةةةخ. 

مقارنةةةةةةةةات المختلفةةةةةةةةة. إال أنهةةةةةةةةا تتضةةةةةةةةمن شةةةةةةةةروطًا ومعةةةةةةةةايير ال تتناسةةةةةةةةب مةةةةةةةةع لمصةةةةةةةةدرًا ل وتعتبةةةةةةةةر هةةةةةةةةذه الدراسةةةةةةةةة
 في الوقت الحاضر.العربية جامعاتنا 

دارة الجةةةةةةةودة الشةةةةةةةاملة إهةةةةةةةة ( بعنةةةةةةةوان / 1427حمةةةةةةةد المطيةةةةةةةري )دراسةةةةةةةة محمةةةةةةةد قاسةةةةةةةم القريةةةةةةةوني + يوسةةةةةةةف م-3
راء أتسةةةةةتطلع هةةةةةذه الدراسةةةةةة  [3]. عضةةةةةاء هيئةةةةةة التةةةةةدريس / أربويةةةةةة فةةةةةي جامعةةةةةة الكويةةةةةت مةةةةةن منظةةةةةور للعمليةةةةةة الت

بعةةةةةةةاد أربعةةةةةةةة أف مةةةةةةةن ( عضةةةةةةةوًا ، حةةةةةةةول العمليةةةةةةةة التعليميةةةةةةةة باسةةةةةةةتخدام اسةةةةةةةتبيان مؤلةةةةةةة234عينةةةةةةةة مؤلةةةةةةةف مةةةةةةةن )
لجةةةةةةةودة فةةةةةةةي جامعةةةةةةةة الكويةةةةةةةت ليسةةةةةةةت علةةةةةةةى دارة اإن تطبيةةةةةةةق إعبةةةةةةةارة ، واسةةةةةةةتخلص الباحثةةةةةةةان  48ةةةةةةةةة ويتضةةةةةةةمن ل

نسةةةةبية للجةةةةودة فةةةةي هةةةةذا المحةةةةاور  لةةةةي تقةةةةديراتإتجةةةةاه . ويتوصةةةةال توي رغةةةةم الجهةةةةود المبذولةةةةة لهةةةةذا االفضةةةةل مسةةةةأ
 ربعة كما يلي : األ

 الدرجة النسبة المئوية المقابلة االنحراف المعياري المتوسط االبعاد المدروسة
 متوسط 0.667 0.77 3.36 تهيئة متطلبات الجودة
 متوسط 0.61 0.81 3.04 متابعة العملية التدريبية
 متوسط 0.58 0.92 2.91 تطوير الموارد البشرية

 متوسط 0.61 0.94 3.05 اتخاذ القرار وخدمة المجتمع
 متوسط 0.62 0.77 3.09 جمالياإل
 راء حسب الجنس والكلية ويتقدم بعدد من التوصيات المفيدة .دراسة الفروقات بين اآل ىلإقل ثم ينت
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الجةةةةةةةودة الشةةةةةةةاملة ( بعنةةةةةةةوان / نمةةةةةةةوذج مقتةةةةةةةرح السةةةةةةةتخدام ادارة  2007دراسةةةةةةةة عيسةةةةةةةي يوسةةةةةةةف قةةةةةةةدادة عةةةةةةةام ) -4
( جامعةةةةةة 12ولقةةةةةد شةةةةةملت هةةةةةذه الدراسةةةةةة ).   [4]ردنيةةةةةة الخاصةةةةةة / ق قيمةةةةةة عاليةةةةةة ألعمةةةةةال الجامعةةةةةات األلتحقيةةةةة

و أ( عبةةةةةةةارة 50محةةةةةةةاور ويتضةةةةةةةمن )(  9 )نمةةةةةةة ؤلفةةةةةةةاً ردن واسةةةةةةةتخدمت لةةةةةةةذلك اسةةةةةةةتبيانًا خاصةةةةةةةًا مخاصةةةةةةةة فةةةةةةةي األ
 ج التالية . ( مسؤواًل وأستاذا فيها . فحصل على النتائ20وزع على ) وقدسؤااًل 
     

 التقدير حسب رأيه النسبة المئوية االنحراف المعياري المتوسط اسم المحور
 متوسط 0.69 0.23 3.45 مفهوم الجودة ومبادئها

 متوسطة 0.73 0.29 3.63 دارة العليادعم اإل
 جيده 0.79 0.83 3.97 االنطالق من العميل
 جيده 0.75 0.194 3.75 التحسين المستمر

 متوسطه 5.65 0.277 3.25 التكلفة خفض 
تحسةةةةةةةةةين الجةةةةةةةةةودة وزيةةةةةةةةةادة عةةةةةةةةةدد 

 الطالب 
 جيده 0.75 0.46 3.74

 متوسطه 0.73 0.457 3.67 رفع مستوي وخبره العاملين
 متوسطه 0.66 0.294 3.29 رفع مستوي خدمة المجتمع
 جيده 0.76 0.184 3.82 رفع مستوي البحث العلمي 

 متوسطه 0.71 - - جمالياإل
م يقةةةةوم الباحةةةةث بةةةةإجراء بعةةةةض االختبةةةةارات علةةةةى هةةةةذه النتةةةةائج ويةةةةدرس االرتبةةةةاط واالنحةةةةدار بينهةةةةا ويتقةةةةدم بعةةةةدة ثةةةة 

 توصيات مفيدة حول ذلك . 
( وهةةةةةةي بعنةةةةةةوان / مةةةةةةدي تطبيةةةةةةق مبةةةةةةاد  الجةةةةةةودة الشةةةةةةاملة فةةةةةةي  2004دراسةةةةةةة د. معةةةةةةزوز جةةةةةةابر عالونةةةةةةه )-5

تنةةةةةةةاول الباحةةةةةةةث قضةةةةةةةية مةةةةةةةدي تطبيةةةةةةةق الجةةةةةةةودة وفيهةةةةةةةا ي.    [5] فةةةةةةةي جنةةةةةةةين / –الجامعةةةةةةةة العربيةةةةةةةة األمريكيةةةةةةةة 
عةةةةةه علةةةةةى هينةةةةةة مةةةةةن ربعةةةةةة محةةةةةاور ووز أ) الموسةةةةةوي ( المؤلةةةةةف مةةةةةن  اسةةةةةتبيان  –املة مةةةةةن خةةةةةالل اسةةةةةتخدام الشةةةةة
 ( عضوًا ، محصل على النسب المئوية التالية: 61عضاء الهيئة التدريسية فيها ، مؤلفة من )أ

 التقدير حسب رأيه يةالنسبة المئو  االنحراف المعياري المتوسط اسم المحور
 كبيره 0.77 0.56 3.85 تهيئة متطلبات الجودة في التعليم 
 كبيره 0.71 0.70 3.55 متابعة العملية التعليمة وتطويرها

 متوسطه 0.67 0.74 3.37 تطوير القوي البشرية 
 متوسطه 0.61 0.83 3.05 اتخاذ القرار وخدمة المجتمع

 كبيره 0.69 0.66 3.45 جمالياإل
خاليةةةةا متسةةةةاوية ، ويسةةةةاوي  5وينطلةةةةق المؤلةةةةف بوضةةةةع تقةةةةدير انةةةةه لهةةةةذه النتةةةةائج بوضةةةةع سةةةةلم منةةةةتظم مؤلةةةةف مةةةةن 

علةةةةةةى عةةةةةةدد الخيةةةةةةارات ،أي طةةةةةةول الفئةةةةةةة    ىهةةةةةةي نتيجةةةةةةة قسةةةةةةمة المةةةةةةد) و  0.80طةةةةةةول منهةةةةةةا 
5

51 0.80  )

 وبالنتيجة يحصل على الجدول التالي: 
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 حسب رأيهالتقدير  النسب المئوية المقابلة % التطبيق درجة مدي حدود الخلية للمتوسطات 
 مرفوضة 0.36اقل من  غير مطبقة 1.80-1من
 ضعيفة 0.52-0.36من قليلة 2.60-1.80من
 متوسطة 0.68-0.52 متوسطة 3.40-2.60من
 جيده 0.84-0.68 كبيره 4.20-3.40من
 جيده جداً  100-0.48 كبيره جداً  5-4.20من
خيةةةةرة ) الجيةةةةدة جةةةةدًا ( واسةةةةعة يجعةةةةل المسةةةةاحة المخصصةةةةة للفئةةةةة األ هحيةةةةث المبةةةةدأ . لكنةةةة وهةةةةو سةةةةلم مقبةةةةول مةةةةن 

 .وهذا قد يخلق التباسات عدة عند مقارنة التقديرات المختلفة 
سةةةةةاتذة جامعةةةةةة أ ىريس الجةةةةةامعي لةةةةةد( بعنةةةةةوان / جةةةةةودة مهةةةةةارات التةةةةةد2000دراسةةةةةة د. خالةةةةةد خمةةةةةيس السةةةةةر )-6
محةةةةةةةةاور  (4)الباحةةةةةةةةث باسةةةةةةةةتخدام اسةةةةةةةةتبيان خةةةةةةةاص مؤلةةةةةةةةف مةةةةةةةةن وفيهةةةةةةةةا يقةةةةةةةوم .  [6]  قصةةةةةةةى فةةةةةةةةي غةةةةةةةةزة / األ

( عضةةةةةةوًا مةةةةةةن الهيئةةةةةةة التعليميةةةةةةة 92و سةةةةةةؤااًل وقةةةةةةام بتوزيعةةةةةةه علةةةةةةى عينةةةةةةة مؤلفةةةةةةة مةةةةةةن )أ( عبةةةةةةارة 72ويتضةةةةةةمن )
 فحصل على البيانات التالية :  

 النسبة المئوية االنحراف المعياري المتوسط المحور
 0.83 0.47 4.15 مهارات التخطيط للتدريس والمحاضرة 

 0.77 0.51 3.85 مهارات تنفيذ التدريس
 0.76 0.66 3.80 وتقبل التنفيذية الراجعة  ةمهارات تقويم تعلم الطلب

 0.87 0.51 4.35 ةاالتصال والتواصل مع الطلب
 0.80 0.48 4.00 جمالياإل

 
 . جيدة لذلك كانت تقديراتها  ،جوانب العملية التدريسية  بعضوهي دراسة تقتصر على 

( وهةةةةةةةةةي بعنةةةةةةةةةوان / واقةةةةةةةةةع المهةةةةةةةةةارات التدريسةةةةةةةةةية  2005دراسةةةةةةةةةة د. منةةةةةةةةةى بنةةةةةةةةةت عبةةةةةةةةةد الحميةةةةةةةةةد السةةةةةةةةةبيعي )-7
وفيهةةةةةا تقةةةةوم الباحةةةةث باعتمةةةةةاد .  [7] لعضةةةةوات هيئةةةةة التةةةةدريس فةةةةةي كليةةةةة العلةةةةوم التطبيقيةةةةةة بجامعةةةةة ام القةةةةرى / 

األحيةةةةةةةاء عبةةةةةةةارة ووزعتةةةةةةةه علةةةةةةةى عينةةةةةةةة مةةةةةةةن طةةةةةةةالب الكيميةةةةةةةاء و  73محةةةةةةةاور  4علةةةةةةةى او اسةةةةةةةتبيان مؤلةةةةةةةف مةةةةةةةن 
 ( طالبًا فحصلت على التقديرات التالية :  184والفيزياء بحجم )

 لجودة المعيارالقيم النسبية  اسم المحور 
 0.477 المعايير المرتبطة بطرق التدريس
 0.673 المعايير المرتبطة بوسائل التعليم

 0.626 المعايير المرتبطة بالتفاعل واالتصال

 0.495 المعايير المرتبطة بالتقويم
 0.49 جمالياإل

 جدية رغم النسب المنخفضة التي حصلت عليها. دراسة  وتعتبر هذه الدراسة 
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( بعنةةةةةةوان / تةةةةةةأثير الصةةةةةةورة الذهنيةةةةةةة المدركةةةةةةة مةةةةةةن طةةةةةةالب برنةةةةةةامج 2009دراسةةةةةةة د. أميةةةةةةرة فةةةةةةؤاد مهةةةةةةران )  -8 
ة مسةةةةةةألة رضةةةةةةاء ووالء . وفيهةةةةةةا تتنةةةةةةاول الباحثةةةةةة [8]/ الماجسةةةةةةتير المهنةةةةةةي علةةةةةةى مةةةةةةدى رضةةةةةةائهم ووالئهةةةةةةم للجامعةةةةةةة

مؤلفةةةةة محةةةةاور. وتةةةةم توزيعةةةةه علةةةةى عينةةةةة  9مؤلةةةةف مةةةةن / الطةةةةالب عةةةةن جةةةةامعتهم مةةةةن خةةةةالل اسةةةةتبيان / خماسةةةةي 
وهةةةةةي )جامعةةةةةات  الجامعةةةةةات الحكوميةةةةةة والخاصةةةةةة المتواجةةةةةدة فةةةةةي منطقةةةةةة القةةةةةاهرة الكبةةةةةرىمةةةةةن طالبةةةةةًا ( 752مةةةةةن)

المصةةةةةةرفية(. وخلصةةةةةةت إلةةةةةةى أن متوسةةةةةةط أكاديميةةةةةةة العلةةةةةةوم  ،أكاديميةةةةةةة النقةةةةةةل البحةةةةةةري  ،القةةةةةةاهرة ، عةةةةةةين شةةةةةةمس 
%( أمةةةةةةا عةةةةةةن الجامعةةةةةةات الخاصةةةةةةة فبلةةةةةةغ 66)أي بنسةةةةةةبة  3.3الرضةةةةةةا الخةةةةةةاص عةةةةةةن الجامعةةةةةةات الحكوميةةةةةةة بلةةةةةةغ 

وبعةةةةةةةد إجةةةةةةةراء  .هل جامعةةةةةةةة علةةةةةةةى حةةةةةةةدولكنهةةةةةةةا لةةةةةةةم تبةةةةةةةين متوسةةةةةةةط الرضةةةةةةةا العةةةةةةةام لكةةةةةةة، %(68)أي بنسةةةةةةةبة  3.4
ثةةةةةةة عةةةةةةدم وجةةةةةةود فروقةةةةةةات جوهريةةةةةةة بةةةةةةين االختبةةةةةةارات الالزمةةةةةةة علةةةةةةى هةةةةةةذه المتوسةةةةةةطات وتحليلهةةةةةةا وتسةةةةةةتنتج الباح

متوسةةةةةةةطات مسةةةةةةةتويات إدراك الطةةةةةةةالب/ فةةةةةةةي الكليةةةةةةةات العلميةةةةةةةة لجةةةةةةةودة الخةةةةةةةدمات التعليميةةةةةةةة عنةةةةةةةه فةةةةةةةي الكليةةةةةةةات 
النظريةةةةةةةة. ثةةةةةةةم تتقةةةةةةةدم بةةةةةةةبعض التوصةةةةةةةيات المقيةةةةةةةدة حةةةةةةةول ضةةةةةةةرورة تةةةةةةةدعيم الجوانةةةةةةةب المحةةةةةةةددة لجةةةةةةةودة الخةةةةةةةدمات 

 هتمام بالجوانب األخرى.التعليمية وهي : االعتمادية واالستجابة واألمان مع اال
 
(  وهةةةةةةةى بعنةةةةةةةوان/ تقيةةةةةةةيم جةةةةةةةودة 2007دراسةةةةةةةة د.محمةةةةةةةد شةةةةةةةهيب +د. محمةةةةةةةد المنصةةةةةةةورى+ د.وائةةةةةةةل قرطةةةةةةةام )-9
المعتمةةةةدة دراسةةةةة مقارنةةةةة للةةةةنظم التعليميةةةةة . وهةةةةي  [9]   بجامعةةةةة القةةةةاهرة / ةكليةةةةة التجةةةةار  يلعمليةةةةة التعليميةةةةة فةةةةا

وفةةةةةةةةةى النتيجةةةةةةةةةة  . التعليم المفتةةةةةةةةةوح (ليم باالنكليزيةةةةةةةةةة+نتسةةةةةةةةةاب بةةةةةةةةةالعربي+التع+اال)النظةةةةةةةةةامي بالعربي كليةةةةةةةةةةالفةةةةةةةةةي 
هةةةةةةذه األنظمةةةةةةة والمحةةةةةةاور ودة العمليةةةةةةة التعليميةةةةةةة مبوبةةةةةةة حسةةةةةةب جةةةةةةلالنسةةةةةةبية علةةةةةةى التقةةةةةةديرات  البةةةةةةاحثون حصةةةةةةل

 :فكانت كما يلي االستبيان يالمعتمدة ف
 
االنتسةةةةةةةةةةةةةةةةاب  النظامي بالعربي أسم المحور/ النظام التعليمي م

 بالعربي
التعلةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةيم 

 يةباالنكليز 
نظةةةةةةام التعلةةةةةةيم 

 المفتوح
 0.96 0.93 0.60 0.66 المنهج العلمي 1
 0.57 0.91 0.69 0.63 المرجع 2
 0.66 0.87 0.53 0.73 عضو هيئة التدريس 3
 0.95 0.84 0.48 0.60 النظام اإلداري 4
 0.56 0.68 0.52 0.61 نظام التقييم) االمتحانات( 5
 0.80 0.70 0.30 0.40 (التسهيالت المادية) القاعات والمخابر 6

 
ولقةةةةةةد بةةةةةةرهن البةةةةةةاحثون عةةةةةةن وجةةةةةةود فروقةةةةةةات جوهريةةةةةةة لجةةةةةةودة التعلةةةةةةيم بةةةةةةين هةةةةةةذه األنظمةةةةةةة ويشةةةةةةيرون إلةةةةةةةى  
األسةةةةةةباب الكامنةةةةةةة وراء ذلةةةةةةك وأهمهةةةةةةا تةةةةةةوفير التمويةةةةةةل المناسةةةةةةب لنظةةةةةةامي التعلةةةةةةيم باللغةةةةةةة االنكليزيةةةةةةة والتعلةةةةةةيم 

 المفتوح .
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 التعقيب على الدراسات السابقة: -13
منةةةةةةةا باسةةةةةةةتعراض هةةةةةةةذه الدراسةةةةةةةات ، ألنهةةةةةةةا تتعلةةةةةةةق بموضةةةةةةةوع بحثنةةةةةةةا ، ولنظهةةةةةةةر للقةةةةةةةار  جسةةةةةةةامة لقةةةةةةةد ق

 االختالفات التي بينها ،  ولعله أصبح يشاركنا في استخالص المشكالت التالية :
عةةةةدم وجةةةةود مفهةةةةوم موحةةةةد ذي أبعةةةةاد محةةةةددة للجةةةةودة الشةةةةاملة بحيةةةةث يمكةةةةن االعتمةةةةاد عليةةةةه فةةةةي تقيةةةةيم درجةةةةة  -1

 .يفي مؤسسات التعليم العال الشاملةتحقق الجودة 
توحيةةةةةةةد و عةةةةةةةدم وجةةةةةةةود مفهةةةةةةةوم موحةةةةةةةد لجةةةةةةةودة التةةةةةةةدريس أو التعلةةةةةةةيم أو الخةةةةةةةدمات التعليميةةةةةةةة وعةةةةةةةدم تحديةةةةةةةد   -2

 المحاور األساسية لتقييمها.
 عدم وجود معايير موحدة أو عبارات أو أسئلة محددة وموحدة لقياس جودة التدريس في الجامعات. -3
 .جودة التدريستقييم لشاملة أو المستخدمة في تقييم الجودة ا عدم وجود نموذج موحد لالستبيانات -4
عةةةةدم وجةةةةود مقيةةةةاس موحةةةةد لتقةةةةدير الةةةةدرجات فةةةةي كةةةةل معيةةةةار. فتةةةةارة يسةةةةتخدم المقيةةةةاس الثالثةةةةي وتةةةةارة أخةةةةرى  -5

يسةةةةةتخدم المقيةةةةةاس الخماسةةةةةي أو السداسةةةةةي ... الةةةةةخ ، و مةةةةةرة تكتةةةةةب وترتةةةةةب مةةةةةن اليمةةةةةين إلةةةةةى اليسةةةةةار ومةةةةةرة 
  فيها عبارات غير محايدة وتوحي للمستجوب بإجابات معينة . أخرى بالعكس ، ومرة توضع

إن جميةةةةةع هةةةةةذه الدراسةةةةةات تعتمةةةةةد علةةةةةى التوقعةةةةةات اآلنيةةةةةة للخبةةةةةراء العةةةةةاملين أو العمةةةةةالء المسةةةةةتفيدين ، وعلةةةةةى  -6
تقةةةةةديراتهم لمسةةةةةتوى جةةةةةودة التةةةةةدريس أو الخةةةةةدمات التعليميةةةةةة ، لةةةةةذلك فهةةةةةي تةةةةةأتى متةةةةةأثرة بةةةةةأحوالهم وبطبةةةةةائعهم 

جابةةةةةاتهم علةةةةةى تحقيةةةةةةق الحالةةةةةة المثاليةةةةةة ، وقةةةةةد يةةةةةدلون بةةةةةآرائهم دون أن يكةةةةةةون  ، فهةةةةةم قةةةةةد يبنةةةةةون توقعةةةةةاتهم وا 
 لهم  فكرة واضحة عما يسألون .

فقةةةةط  األسةةةةاتذةمعينةةةةة الختيةةةار عينةةةةة الدراسةةةة ، فهةةةةي تةةةةارة مةةةن الطةةةةالب فقةةةط ، وتةةةةارة مةةةن  عةةةدم وجةةةةود شةةةروط -7
إلةةةةةةةى  تقةةةةةةةديرات أصةةةةةةةحاب  وأخةةةةةةرى مةةةةةةةن المسةةةةةةةئولين فقةةةةةةةط ، كمةةةةةةةا إننةةةةةةةا لةةةةةةةم نالحةةةةةةظ أن أحةةةةةةةدهم قةةةةةةةد تعةةةةةةةرض

 المصالح واألعمال أو المؤسسات الخارجية .
دام سةةةةةاللم مختلفةةةةةة، فمةةةةةنهم يسةةةةةتخدم عةةةةةدم وجةةةةةود سةةةةةلم موحةةةةةد لتقةةةةةدير درجةةةةةة جةةةةةودة التةةةةةدريس حيةةةةةث تةةةةةم اسةةةةةتخ -8

 مةةةةا  يالً وقلةةةة .األكثةةةةر انتشةةةةارا ً اللفظةةةةي للةةةةدرجات ألنةةةةه ، ومةةةةنهم يسةةةةتخدم سةةةةلم المقيةةةةاس الخماسةةةةي سةةةةلم النجةةةةوم
 الرقمية التي تعد أفضل وسيلة لقياس درجة اإلجابة .تستخدم الدرجات  

ر والمحاور والمعايي األسسعدم وجود جهة وصائية معينة لإلشراف على جميع أبحاث الجودة وتمويلها ووضع -9
تباعها عند إجراء أي بحث حول ذلك ، حيث يالحظ أنه تم إجراء معظم الدراسات والمقاييس واألساليب التي يجب إ

 ستاذة وعلى نفقتهم الخاصة.) وغيرها( بمبادرات شخصية من األ المذكورة
لكنها تتناول تقييم جودة و ،  أما فيما يتعلق بدراستنا الحالية فهي تنطلق من المباد  األساسية للجودة الشاملة 

( 8) من ئة التدريس مؤلفوتستخدم لذلك استبيانًا خاصًا بأعضاء هي،  التدريس في كلية االقتصاد بجامعة تشرين
هذه وتدور سؤااًل ،  (38ن)ممحاور ويتض (7)واستبيانًا آخر للطالب مؤلف من  سؤااًل ، (111من )محاور ويتض
 ض ر فتياس الخماسي الرقمي  وتتخدم المقكما إنها تس العملية التعليمية والمسائل المتعلقة بها . قضايال و األسئلة ح

( والذي 1-0.5للتوزيع االحتمالي )بيتا( المعرف على المجال ) القيمة النسبية لجودة التدريس يخضع رتقديأن 
ذلك تم إجراء المقارنات واالختبارات اإلحصائية  وتحليل ( . وبناًء على 0.0079( وتباينه )0.6666توقعه )

تم تقديم  . وأخيراً  التباين األحادي الستخالص النتائج الممكنة ولتحديد نقاط الضعف والقبول والقوة في أعمال الكلية
 بعض التوصيات  لمعالجة نقاط الضعف في الكلية والجامعة وعلى مستوى إتحاد الجامعات العربية .
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 النتائج والمناقشة :

  :اإلطار العام للدراسة واًل:أ
 مور هذه الدراسة من االفتراضات التالية:أينطلق الباحث عند معالجة  -تمهيد:

األعمال التي تقدمها نتيجة والكليات و الهيئة التعليمية في الجامعات  إن ثمرة الجهود التي يبذلها أعضاء. 1
نسبية  معينةيجب أن تحقق قيمة ،  الدراسة واالمتحانات أداء الطالب في حصيلةو ، فيها الجهات اإلدارية 

%. 100زيد عن ي طبعًا ال توه ،%50د األدنى لها والذي نقدره بة تقل عن الح لتدريس فيها الا لمستوى جودة
 [ .1     ,  0.50مستوى الجودة النسبية يتحول عشوائيًا في المجال  المتصل ]أن  أننا سنفترضأي 
حتمالي يأخذ شكاًل مائاًل إلى اليمين ، وبذلك تكون  قيمة توقعه الرياضي أكبر من يع االالشكل العام للتوز  إن. 2

 قيمة المنوال فيه .
( المعرفةةةةةةةة B(x)هةةةةةةةو توزيةةةةةةةع مةةةةةةةن مجموعةةةةةةةة توزيعةةةةةةةات )بيتةةةةةةةا  ن التوزيةةةةةةةع المناسةةةةةةةب لهةةةةةةةاتين الخاصةةةةةةةتين. إ3

 :[ (8[ و]1] أنظر املرجعني:   )يةبالعالقة التال) .[a,bعلى المجال ]

xaxbaxط
abqp

qp
x qp

qp
qp

o





 


:)()(

)).(().(

)(
)( 11

1
.

 

)(حيث أن : p  هي قيمة التكامل
 


0

1)( dxexp xp
  . 

رًا لقياس ومقارنة مستويات الجودة النسبية هو الشكل الذي يمكن أن نتخذه معياالتوزيع  لهذا إن أبسط شكل. 4
 [ الشكل التالي:1 ,  0.5]  ا تأخذ معادلة هذا التوزيع االحتمالي في المجاله. وعندq = 4و  P=2يكون فيه 

  15.0:)1)(5.0(640)( 3

4,2
 xxxxB                                 

 ن:( أل0.6666إن قيمة التوقع الرياضي له تساوي ). 5
                                   6666.0

42

2.14.5.0
)( 











qp

bpaq
xE 

  Mod = 0.62.5                 ويمكن حساب قيمة المنوال فنجد أنها تساوي:  .6
 Med = 0.65.6                             وقيمة الوسيط فنجد أنها تساوي :  .7
0079.02                                 وقيمة التباين فنجد أنها تساوي  .8  
 0889.0                      وقيمة االنحراف المعياري فنجد أنها تساوي: .9

قيمة معيارية لقياس مستوى  (0.6666)يمكننا أن نعتبر القيمة العددية لتوقع هذا التوزيع قدمعلى ما ت وبناءً  .10
و سنعتمد في فرضيات البحث  وضعناهالذلك  ة النسبية المتوقعة للجودة،وسنطلق عليها اسم القيم الجودة،
 إجراء االختبارات والمقارنات المختلفة.عند عليها 

( لتصميم سلم 0889.0يمكن االستفادة من خصائص هذا التوزيع ومن قيمة االنحراف المعياري فيه ) .11
[ لتقدير مستوى 1 ,0.5] شكيل خمس مراتب ضمن المجالمعتدل لتصنيف التقديرات الممكنة. وذلك بت

 ، وبالتالي سنحصل على السلم المعتدل التالي: (0.10الجودة طول كل منها )
 90. -1.00 . 80. -90 .70.- 80 .60. -70 . 50. -60 فئات التقدير
 ممتازة جيدة جداً  جيدة متوسطة ضعيفة مرتبة التقدير
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: يمكننا بعد استخراج المتوسطات والقيم النسبية لمستويات الجودة في  الضعفالقبول و و  القوةنقاط تحديد   .12
)أنظر أحد  ص القواعد اإلحصائية لتحديد نقاط القوة والقبول والضعفختلف المحاور واألسئلة. أن نستخلم
 ما يلي:[ ( ك4[ و]3[ و]2راجع ]مال

أكبر من القيمة  جودة النسبية فيهاقيمة مستوى ال هي النقاط أو المحاور التي تكون : نقاط القوة -
. وهذه 05.0وبمستوى دالله  (معنوياً )موجبًا و ( ويكون الفرق بينهما جوهريًا 0.6666المتوقعة لها )

 النقاط تحتاج إلى تطوير دائم مع المحافظة على مستوياتها.
ال تختلف جوهريًا  الجودة النسبية فيهاقيمة مستوى  وهي النقاط أو المحاور التي تكون : نقاط القبول -

. وهذه النقاط تحتاج إلى 05.0(. وذلك بمستوى داللة 0.6666)معنويًا( عن القيمة المتوقعة لها )
 تحسين وتطوير مستمر.

هي النقاط أو المحاور التي تكون قيمة مستوى الجودة النسبية فيها أقل من القيمة  : نقاط الضعف -
 هوهذ .05.0سالبًا )معنويًا( وبمستوى داللةو (. ويكون الفرق بينهما جوهريًا 0.6666متوقعة لها وهي )ال

 النقاط هي التي تحتاج إلى معالجة ودعم وتحسين وتطوير فعال. 
 ثانيًا: التحليل اإلحصائي:

ة السابقة. ننتقل الى إجراء بعض االختبارات بعد إن قمنا بتعريف بعض المؤشرات اإلحصائية المذكورة في الفقر 
 وسنتبع في ذلك الترتيب التالي: (5)اإلحصائية على البيانات إلثبات أو رفض الفرضيات البحثية المذكورة في الفقرة

 .ة المذكور  لكليةاجابات أعضاء الهيئة التعليمية في دراسة إ - أ
 .اهجابات الطالب فيإدراسة  -ب
 الممكنة واستخالص نقاط القوة والقبول والضعف. استنتاج بعض النتائج -ج
 ( : تحليل إجابات أعضاء الهيئة التعليمية :2-1) 
 ( عضوًا وكان لها الخصائص التالية:68تتألف عينة أعضاء الهيئة التعليمية من ) 

 مصنفة كما يلي: عضاء الهيئة التعليميةأ( : خصائص عينة  1 -2الجدول ) 
 العدد حسب القدم األكاديمي  العدد المرتبة العلمية حسب  العدد حسب األقسام

 8 عاماً  20أكثر من   10 أستاذ  14 إحصاء
 13 20 – 10  10 أستاذ مساعد  15 إدارة

 12 10 – 5  34 مدرس  11 اقتصاد
 21 5أقل من   14 محاضرمعيد أو   11 محاسبة
 14 القدم للمعيدين غير محسوب  ةةةةةةة ةةةةةةةةةةة  4 مالية

 68 ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة  68 ةةةةةةةةةةة  68 المجموع
  . 2010شهر حزيران عام  في كلية االقتصاد خالل الدراسة الميدانيةنتائج المصدر : 

إجراء الحسابات الالزمة والقيام بعمليات قمنا ب ، EXCEL إدخال البيانات إلى الحاسوب وعلى برنامج  وبعد
على القيم النسبية إلجابات أعضاء الهيئة التعليمية حول جودة المحاور الواردة  حصلنافإلحصائي للبيانات التحليل ا

لتسهيل  SPSS بتحويل تلك النتائج إلى برنامج  ثم قمنا . [ (6)أنظر المرجع ] في االستبيان المخصص لهم
جراء االختبارات اإلحصائية عليها   كما يلي:  ، فكانت النتائج[ (5) أنظر المرجع ]معالجتها وا 
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 :حسب المحاورعضاء الهيئة التعليمية ( : القيم النسبية إلجابات أ2-2الجدول )
One-Sample Statistics 

 N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

Pa 68 .5394 .14889 .01806 
Pb 68 .5011 .16705 .02026 
Pc 68 .5613 .21568 .02616 
Pd 68 .6972 .17038 .02066 
Pe 68 .7436 .15953 .01935 
Pf 68 .6412 .13834 .01678 
Pg 68 .5979 .20164 .02445 
Ph 68 .5989 .15019 .01821 

           t( : نتائج االختبار 3-2الجدول )
    One-Sample Test 

 Test Value = .6666 
 

T Df Sig. (2-tailed) Mean Difference 

95% Confidence Interval of the 
Difference 

 Lower Upper 

Pa -7.048- 67 .000 -.12724- -.1633- -.0912- 
Pb -8.168- 67 .000 -.16546- -.2059- -.1250- 
Pc -4.026- 67 .000 -.10530- -.1575- -.0531- 
Pd 1.479 67 .144. .03056 -.0107- .0718 
Pe 3.980 67 .000 .07700 .0384 .1156 
Pf -1.516- 67 .134. -.02544- -.0589- .0080 
Pg -2.809- 67 .007 -.06867- -.1175- -.0199- 
Ph -3.716- 67 .000 -.06767- -.1040- -.0313- 

 المصدر : الدراسة الميدانية
  جودة من خالل الجدول األول أن نتائج تقييم أعضاء الهيئة التعليمية لوالختبار الفرضية األولى نالحظ

 ,Pe( ، ماعدا في المحورين 0.6666المحاور األساسية كانت في معظمها أقل من القيمة المتوقعة لها )
PD (0.744(  وجودة التعامل مع الطالب واالمتحانات )0.697،  واللذين يقابالن جودة مهارات التدريس )
. 

أنه يوجد فروقات جوهرية سلبية بين معظم على بيانات هذه العينة تبين لنا   T – Testولكن بعد تطبيق اختبار 
. اللذين ال يوجد  Pf , Pd( ماعدا في المحورين 0.6666القيم النسبية للمحاور األساسية والقيمة المتوقعة لها )

 فرق جوهري فيهما .
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هو فرق موجب ويقابل نقطة قوة. وهو المحور المقابل لجودة  Peوهنا نالحظ أن الفرق الجوهري المقابل لة 
 ( .0.744التعامل مع الطالب واالمتحانات، )

: نستنتج من ذلك أن الفرضية األولى غير صحيحة بشكل عام ، ألنها ليست شاملة لكل المحاور فهي، النتيجة 
 فقط . PF,PDوصحيحة في المحورين   PA , PB , PC , PE, PG,PHغير صحيحة في المحاور 

ية تشير إلى نقاط الضعف والقوة والقبول. لذلك نلخصها ونضعها وهذا يعني أن إجابات أعضاء الهيئة التدريس
 بأسمائها في الجدول التالي: 

 حسب إجابات أعضاء الهيئة التعليمية: ( : نقاط القوة والقبول والضعف4-2الجدول )
رمزه في  اسم المحور في االستبيان ت

 البرنامج
حسب  tنتيجة اختبار 
 pاالحتمال

 *التباين نتيجة تحليل نوع النقطة

يوجد اختالف حسب  ضعف يوجد فرق سالب PA جودة المناهج الدراسية 1
 القسم والمرتبة العلمية

 ال يوجد اختالف ضعف يوجد فرق سالب PB جودة اإلدارة في الكلية 2

 ال يوجد اختالف  ضعف يوجد فرق سالب PC جودة المكتبة في الكلية 3
 ال يوجد اختالف قبول ق جوهريال يوجد فر  PD جودة مهارات التدريس 4
جةةةةةةةةةةودة التعامةةةةةةةةةةل مةةةةةةةةةةع الطةةةةةةةةةةالب  5

 واالمتحانات
PE  يوجد فرق جوهري

 موجب
 ال يوجد اختالف قوة

جةةةةةةةةةودة أحةةةةةةةةةوال أعضةةةةةةةةةاء الهيئةةةةةةةةةة  6
 التدريسية

PF ال يوجد اختالف قبول ال يوجد فرق جوهري 

 ال يوجد اختالف ضعف يوجد فرق سالب PG جودة القاعات والمعامل والمرافق 7
 ال يوجد اختالف  ضعف يوجد فرق سالب PH جودة التدريس العامة 8
 
  السابقة صحة الفرضية الثانية . قمنا بإيجاد التقديرين المعرفين في الفقرة والختبارPQA , PQ  للقيمة

 النسبية اإلجمالية للجودة في الكلية حسب إجابات أعضاء الهيئة التعليمية فيها وكانت كما يلي:
 ( : القيم النسبية اإلجمالية للجودة في الكلية5-2الجدول )

One-Sample Statistics 

 N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

PQ 68 .6101 .08974 .01088 
PQA 68 .6124 .08931 .01083 

 

                                                 
*

 ( الالحق .7-2إن نتائج تحليل التباين مأخوذة من الجدول ) 
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 One-Sample Test(  نتائج االختبار   6-2الجدول ) 

 Test Value = .6666 
 

T Df Sig. (2-tailed) Mean Difference 

95% Confidence Interval of the 
Difference 

 Lower Upper 

PQ -5.194- 67 .000 -.05653- -.0783- -.0348- 
PQA -5.006- 67 .000 -.05422- -.0758- -.0326- 

أنه يوجد فرق حصلنا  T – test( بواسطة اختبار 0.6666وعند مقارنة هاتين القيمتين مع القيمة المتوقعة )
في الكلية والذي يقدر بحوالي  لجودة التدريس اإلجماليما وبينها. وهذا يعني أن المستوى جوهري سالب بينه

جابات أعضاء الهيئة التعليمية في رغم وجود بعض نقاط القوة والقبول فيها. وذلك حسب إ متوسطاً %( يعتبر 61)
 لكلية.ا

الثانية غير صحيحة بالنسبة للجودة اإلجمالية في الكلية  ألنها تختلف : مما تقدم نستنتج أن الفرضية  النتيجة
 عن القيمة المتوقعة لها ، وذلك حسب إجابات أعضاء الهيئة التعليمية فيها.

  الفرضية الثالثة ، قمنا باجراء تحليل التباين لبيانات أعضاء الهيئة التعليمية حسب القسم والختبار صحة
) معنوية( بينهم حول  ر لنا عدم وجود اختالفات جوهريةم األكاديمي فى التدريس فأظهوالمرتبة العلمية والقد

لمخصص لهم .وكانت نتائج التحليل كما ر األساسية الواردة فى االستبيان امستوى الجودة فى معظم المحاو 
 فى الجدول اآلتى :

 عضاء الهيئة التعليميةجابات أ( : نتائج تحليل التباين إل7-2ل )الجدو
  حسب القسم حسب المرتبة العلمية حسب مدة الخبرة

 رمز المحور
 
 Fقيمة  Pقيمة  Fقيمة  Pقيمة  Fقيمة  Pقيمة  ت

0.073 1.666 0.033 3.088 0.048 2.391 PA 1 
0.610 0.887 0.723 0.443 0.361 1.117 PB 2 
0.796 0.720 0.722 0.445 0.127 1.796 PC 3 
0.734 0.778 0.473 0.848 0.056 2.290 PD 4 
0.972 0.466 0.763 0.386 0.286 1.275 PE 5 
0.214 1.315 0.158 1.782 0.083 2.056 PF 6 
0.494 0.990 0.947 1.22 0.518 0.863 PG 7 
0.409 1.072 0.44 0.907 0.295 1.254 PH 8 

ال يوجةةةةةةةةةةةةةةد اختالفةةةةةةةةةةةةةةات 
 فى جميع المحاور

ال يوجةةةةد اختالفةةةةةات حةةةةةول 
ا معظةةةةةةةةم المحةةةةةةةةاور ماعةةةةةةةةد

   المناهج PAالمحور 

 يال يوجةةةةةةةةد اختالفةةةةةةةةات فةةةةةةةة
معظةةةةةةةةم المحةةةةةةةةاور ماعةةةةةةةةدا 

   المناهجPAالمحور 

  الخالصةةةةةةة
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مرتبة حسب االقسام وال PAن الفرضية الثالثة صحيحة في معظم المحاور ما عدا في المحور إ:  النتيجة
ستويات الجودة في الكلية في معظم أي أن أعضاء الهيئة التعليمية متفقون في إجاباتهم حول تقييم م .العلمية

 المحاور)ما عدا محور المناهج الدراسية(
 : الكلية( تحليل إجابات الطالب في 2-2)
وبعد إجراء الحسابات الالزمة والقيام بعمليات التحليل اإلحصائي  ( طالبًا ،260لف عينة الطالب من )تتأ 

ول جودة المحاور الواردة في االستبيان المخصص لهم. للبيانات ، حصلنا عن القيم النسبية إلجابات الطالب ح
 فكانت كما يلي :

 طالب الكليةإلجابات ( : القيم النسبية   8-2الجدول ) 
One-Sample Statistics 

 N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

PA 260 .6348 .18062 .01120 
PB 260 .6057 .19061 .01182 
PC 260 .6371 .19776 .01226 
PD 260 .6579 .20150 .01250 
PE 260 .5943 .18814 .01167 
PF 260 .6275 .19563 .01213 
PG 260 .6331 .21002 .01303 

 t(: نتائج االختبار 9-2الجدول )
One-Sample Test 

 Test Value = .6666                                    
 

t Df Sig. (2-tailed) Mean Difference 

95% Confidence Interval of the 
Difference 

 Lower Upper 

PA -2.841- 259 .005 -.03182- -.0539- -.0098- 
PB -5.151- 259 .000 -.06089- -.0842- -.0376- 
PC -2.402- 259 .017 -.02946- -.0536- -.0053- 
PD -.692- 259 .489 -.00865- -.0333- .0160 
PE -6.196- 259 .000 -.07229- -.0953- -.0493- 
PF -3.222- 259 .001 -.03909- -.0630- -.0152- 
PG -2.574- 259 .011 -.03352- -.0592- -.0079- 

 المصدر : الدراسة الميدانية 
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ها ومن الجدول األول نستخلص أن نتائج تقييم الطالب لجودة المحاور األساسية كانت أقل من القيمة المتوقعة ل
( تبين لنا وجود فروقات جوهرية 0.6666( . وعند اختبار فروقات هذه القيم النسبة عن القيمة المتوقعة )0.6666)

   .Pمستويات احتمال الداللة وحسب ( 9-2كما هو مبين في الجدول ) PDسلبية بينهم وبينها ، ماعدا في المحور 
وذلك لوجود فروقات جوهرية في معظم المحاور، ماعدا :إن الفرضية األولى ليست صحيحة بشكل عام ، النتيجة 
وهذا يعني أن إجابات الطالب تشير إلى نقاط الضعف والقبول في العملية التدريسية في الكلية.  . PDالمحور 

 لذلك نلخصها ونضعها بأسمائها في الجدول التالي: 
 حسب إجابات الطالب: ( : نقاط الضعف والقبول والقوة9-2الجدول )

رمزه في  اسم المحور في االستبيان ت
 البرنامج

حسب  tنتيجة اختبار 
 Pقيمة

نوع 
 النقطة

 نتيجة تحليل التباين

 ال يوجد اختالف ضعف يوجد فرق سالب PA جودة المناهج الدراسية 1
 ال يوجد اختالف ضعف يوجد فرق سالب PB جودة اإلدارة في الكلية 2
جةةةةةةةةةودة المكتبةةةةةةةةةة والقاعةةةةةةةةةات والمعامةةةةةةةةةل  3

 لمرافقوا
PC ال يوجد اختالف  ضعف يوجد فرق سالب 

 ال يوجد اختالف قبول ال يوجد فرق جوهري PD جودة أداء الطالب 4
 ال يوجد اختالف ضعف يوجد فرق سالب PE جودة مهارات التدريس 5
 ال يوجد اختالف ضعف يوجد فرق سالب PF جودة االمتحانات 6
 ال يوجد اختالف ضعف لبيوجد فرق سا PG جودة التدريس العامة 7

  ومن أجل التحقق من صحة الفرضية الثانية قمنا بإيجاد القيمتين التقديريتينPQA,PQ  للقيمة النسبية
 اإلجمالية للجودة في الكلية حسب أجابات الطالب فكانت كما يلي:.

 حسب الطالب: القيمة النسبية اإلجمالية للجودة في الكلية –(   10-2الجدول ) 
One-Sample Statistics 

 N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

PQ 260 .6272 .10680 .00662 
PQA 260 .6270 .10699 .00664 

 One-Sample Testالختبار ا( نتائج   11-2الجدول ) 

 Test Value = .6666                                    

 

t Df Sig. (2-tailed) Mean Difference 

95% Confidence Interval of the 
Difference 

 Lower Upper 

PQ -5.947- 259 .000 -.03939- -.0524- -.0263- 
PQA -5.962- 259 .000 -.03956- -.0526- -.0265- 
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( وهو أقل من القيمة المتوقعة 0.63من الجدول األول نالحظ أن كال القيمتين التقديريتين يبلغ حوالي )
يؤكد على وجود فرق جوهري سالب بين هاتين القيمتين والقيمة المتوقعة  T – Test(. كما أن االختبار 0.6666)
 ،أقل من المستوى المتوقع لهفي الكلية يعد  لجودة التدريس اإلجمالي (. وهذا يعني أن مرتبة المستوى0.6666)

 وعلى الجميع العمل لتحسين هذا الوضع من جميع جوانبه.
مما تقدم نستنتج أن الفرضية الثانية حول القيمة النسبية اإلجمالية للجودة غيرصحيحة ألن قيمتها أقل :  النتيجة

تي لوا ،إي أن القيمة النسبية للجودة اإلجمالية في كلية االقتصاد بجامعة تشرين (. 0.6666من القيمة المتوقعة )
  (.  0.6666ها )،أقل من القيمة المتوقعة ل (0.627)بلغت حسب إجابات الطالب 

  صحة الفرضية الرابعة قمنا باجراء  تحليل التباين لبيانات الطالب فى كلية االقتصاد حسب والختبار
) الصفوف ( واالختصاص والنوع ، فأظهر لنا عدم وجود اختالفات جوهرية ) معنوية ( بين    السنوات 

الستبيان المخصص لهم : وكانت نتائج إجاباتهم حول الجودة فى جميع المحاور األساسية الواردة فى ا
 التحليل كما فى الجدول اآلتى :

 لطالبإلجابات ا( : نتائج تحليل التباين 12-2الجدول )
 حسب السنوات حسب االختصاص حسب النوع

 ) الصفوف (
 

 رمز المحور
 
 ت

 Fقيمة  Pقيمة  Fقيمة  Pقيمة  Fقيمة  Pقيمة 
0.425 0.638 0.308 1.197 0.444 0.935 PA 1 
0.287 1.136 0.648 0.702 0.645 0.625 PB 2 
0.315 1.013 0.184 1.485 0.344 1.128 PC 3 
0.807 0.060 0.521 0.865 0.171 1.614 PD 4 
0.901 0.015 0.090 1.851 0.657 0.609 PE 5 
0.582 0.304 0.809 0.499 0.410 0.997 PF 6 
0.365 0.052 0.785 0.530 0.609 0.676 PG 7 

ال يوجةةةةةةةةةةةةةةد اختالفةةةةةةةةةةةةةةات 
 جميع المحاورحول 

ال يوجةةةةد اختالفةةةةةات حةةةةةول 
 جميع المحاور 

حةةةةةةةةةول ال يوجةةةةةةةةةد اختالفةةةةةةةةةات 
 جميع المحاور 

  الخالصة

 
في جودة ال: إن الفرضية الرابعة صحيحة وهي تؤكد على عدم وجود إختالف في اجابات الطالب حول والنتيجة 

  .اتهم على تقييم مستويات الجودة في الكلية،أي أن الطالب متفقون في إجابجميع المحاور 
 

 يمكننا أن نستخلص من الدراسة الميدانية النتائج التالية : الخالصة:
، وبلغت (0.6666) المتوقعة لها ةكانت أدنى من القيم الكلية لجودة التدريس فياإلجمالية النسبية  ةن القيمإ -1
 %( حسب إجابات الطالب فيها . 63الي)%( حسب إجابات أعضاء الهيئة التعليمية ،وحو 61)
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وجد فروقات جوهرية سلبية بين معظم القيم النسبية للمحاور األساسية والقيمة المتوقعة لها ، والمحاور هي: ت -2
جودة المناهج ، جودة اإلدارة ، جودة المكتبة ، جودة القاعات والمخابر  والمرافق ، جودة التدريس العامة )وهي 

 عف في الكلية ( .نقاط الضتمثل 
في محورين هما: أحوال أعضاء الهيئة التدريسية )حسب إجابات األساتذة  والطالب( التوجد فروقات جوهرية  -3

 ،ومهارات التدريس.) وهي تمثل نقاط القبول (.
لصالح محور التعامل مع الطالب  )حسب إجابات األساتذة والطالب(وجد فروقات جوهرية موجبةت-4

 ) وهي نقطة قوة ( .واالمتحانات.
  :  :التوصيات-_ثالثا

تطوير العملية للتخلص من نقاط الضعف و لاألساسية والعملية المقترحات  ببعضتقدم ن بناًء على ما سبق
 وهي : في الكلية والجامعة  التعليمية

 : على مستوى اإلتحاد والجامعة - أ
ربية ، ووضع نظام داخلي لها ضمن تشكيل هيئة عربية عليا إلدارة وضمان الجودة في الجامعات الع -1

 إتحاد الجامعات العربية. 
عداد إستبيان موحد ،بمحاور ومعايير  -2 وضع أسس ومعايير  للجودة الشاملة في الجامعات العربية ،وا 

 موحدة وبشروط محددة إلجراء البحوث العلمية حول الجودة فيها.
في الكليات والمعاهد واألقسام بنظام إدارة الجودة تزام اإلدارة العليا في الجامعات واإلدارات المتوسطة إل -3

 الشاملة . والعمل على تطبيقه في جميع مفاصل الجامعة.
العمل على تهيئة جميع الظروف المالئمة لتطبيق نظام إدارة الجودة الشاملة ، وتذليل جميع العقبات التي  -4

نشاء إدارات خاصة بالجودة في الجامعة والكليات   المختلفة. تقف في مساره. وا 
 : على مستوى الكلية - ب
أعضاء الهيئة التعليمية من في جميع الكليات الجامعية العمل على تأمين جميع متطلبات الجودة الشاملة --1

 مباني وقاعات وأجهزة ومخابر وبرامج وخطط ومناهج ومكتبات وكوادر خدمية كافية.المؤهلين ، ومن 
على مستوى األقسام والكليات والجامعة والعمل على معالجة العمل على إنجاز معايير الجودة الشاملة  -2

 جميع نقاط الضعف الواردة في النتائج السابقة.
 العمل على وضع مفردات للمقررات في الكليات ومتابعة جودة تدريسها ونسبة االنجاز فيها. -3
 المحلي.العمل على مراجعة المناهج الدراسية بشكل دوري وتطورها حسب حاجة السوق والمجتمع  -4
العمل على تحسين أحوال أعضاء الهيئة التعليمية وتأمين مكاتب لهم وتلبية احتياجاتهم وتسهيل أمورهم  -5

 وتطوير مهاراتهم التعليمية.
 العمل على تأمين مستلزمات العملية التعليمية وتحسين تنظيمها ومتابعة تنفيذها على كل المستويات. -6
 ليب التقويم العملي والنظري بما يتناسب مع كل مقرر.تنظيم العملية االمتحانية وتطوير أسا -7
 تأمين المصادر التعليمية من كتب ومراجع أساسية ومجالت علمية واتصاالت شبكية ، وخدمات لوجستية. -8
توفير الدعم واإلرشاد األكاديمي للطالب والعمل على حل جميع مشكالتهم الخاصة والعامة من خالل  -9

 ة ومع اإلدارة.ساعات المقابالت مع األساتذ
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ونسب نجاحهم ومعدالت ترفعهم  متحانيةمتابعة أداء الطالب في جميع المستويات ودراسة نتائجهم اال -10
 ومعدالت تخرجهم.

 توفير المرافق الالزمة لألساتذة وللطالب ومتابعة نظافتها ونوعية الخدمة فيها. -11
 استثمارها بشكل مناسب. تأمين القاعات والمدرجات الالزمة للعملية التدريسية والعمل على -12
 إقامة بعض األنشطة االجتماعية في الكليات وتعزيز دور الطلبة فيها. -13
تطوير معارفهم وتعزيز قدراتهم على عمل التشجيع أعضاء الهيئة التدريسية على البحث العلمي والتأليف و  -14

 العلمية. وتنمية مهاراتهم التدريسية.
 صل معهم لمعرفة أحوالهم واالعتزاز بنجاحاتهم في الحياة والعمل.متابعة أمور المتخرجين في الكلية والتوا -15
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