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دور عضو هيئة التدريس 

في حتقيق اجلودة



مقدمة

      تعــد الجــودة إحــدى وســائل تحســن نوعيــة التعليــم العــايل واالرتقــاء مبســتواه يف عــر املعرفــة الــذي 

ميكــن وصفــه بأنــه عــر الجــودة، ومل تعــد الجــودة حلــا تســعى ترفــا فكريــا، بــل أصبحــت رضورة ملحــة 

متليهــا التغــرات املتســارعة التــي يشــهدها قطــاع التعليــم العــايل يف جميــع أنحــاء العــامل ومتطلبــات الحيــاة 

املعارصة.

ــن، وخاصــة  ــر اإليجــايب يف شــتى امليادي ــر والتطوي ــز يف التغي ــم العــايل دوره املتمي ــؤدى التعلي ــي ي      ول

يف ظــل التنافــس الشــديد بــن مؤسســات التعليــم العــايل، كان البــد أن يتميــز إنتاجــه باملســتوى والنوعيــة 

والجــودة يف الكــم والكيــف، وأن تكــون مدخالتــه ومخرجاتــه ذات نوعيــة مميــزة.       

ــل وأهــم املدخــالت بحكــم  ــة ب ــة التعليمي ــارص املنظوم ــس أحــد أهــم عن ــة التدري      ويعــد عضــو هيئ

األدوار التــي يقــوم بهــا، فعــى عاتقــه تقــع  مســؤولية كــرى يف تحقيــق الجــودة والتميــز وتحقيــق جــودة 

املخرجــات، فعضــو هيئــة التدريــس هــو الركيــزة األساســية يف عمليــة التطويــر كونــه يلعــب دورا أساســيا يف 

تحقيــق الجــودة وذلــك اســتنادا إىل مــا ينــاط بــه مــن أدوار ومســؤوليات متثــل جوهــر الجــودة يف التعليــم 

بشــكل عــام والتعليــم الجامعــي بشــكل خــاص ، فبالنظــر إىل معايــر جــودة التعليــم العــايل يوجــد الكثــر 

مــن املعايــر تتعلــق بعضــو هيئــة التدريــس وكذلــك توجــد العديــد مــن املــؤرشات التــي ترتبــط بــأدوار 

ــؤولية  ــل مس ــذى يتحم ــو ال ــه ه ــة؛ ألن ــي يف الجامع ــل األكادمي ــاد العم ــو ع ــس، فه ــة التدري ــو هيئ عض

التدريــس يف الجامعــة ســواء عــى مســتوى الدراســة الجامعيــة األوىل أو الدراســات العليــا، وهــو املســؤول 

ــا، ويتحمــل مســؤولية النشــاط البحثــي،  عــن اإلرشــاد األكادميــي ، واإلرشاف عــى طــالب الدراســات العلي

وهــو الــذي يضــع املناهــج الدراســية ويحــدد املقــررات الدراســية. لذلــك كان مــن الــروري تحديــد 

األدوار املنوطــة بعضــو هيئــة التدريــس يف تحقيــق الجــودة داخــل الجامعــات.

ــد  ــك خال ــة املل ــودة بجامع ــي والج ــر األكادمي ــادة التطوي ــعت ع ــا س ــن هن      م

إىل وضــع دليــل ميــر يوضــح هــذه األدوار، حرصــا منهــا عــى املســاهمة يف 

مســاعدة عضــو هيئــة التدريــس عــى تحقيــق التميــز يف األداء، والقيــام 

بأعــال الجــودة.

والله ويل التوفيق،،،

عميد التطوير األكادميي والجودة 

   د . عبدالعزيز سعيد الهاجري 
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أن  ضــان  الجــودة:  ضبــط 

الجامعــة /الكليــة تحقــق الحــد 

الجــودة. متطلبــات  مــن  األدىن 

ــة  املســتفيد: هــو املســتقبل ملخرجــات العملي

التعليميــة ســواء كان خارجيــا مثــل املجتمــع أو 

ــة. ــل الطلب ــا مث داخلي

الرنامــج األكادميــي: مجموعــة متنوعــة مــن املقــررات 

الدراســية يتــم ترتيبهــا وتنظيمها يف مســتويات محددة 

ــوس،  ــج )بكالوري ــر الرنام ــة لعم ــرة الزمني ــالل الف خ

دبلوم،...إلــخ(. وبجانــب املقــررات الدراســية يضــم 

الرنامــج أيضــا أنشــطة تعليميــة أخــرى مثــل التدريــب 

امليــداين، املرشوعــات البحثيــة، أو مرشوعــات التخــرج 

والتــي تحقــق مخرجــات التعلــم املســتهدفة مــن 

الرنامــج وخصائــص الخريجــن طبقــا لإلطــار الوطنــي 

للمؤهــالت.

اإلطــار الوطنــي للمؤهــالت: وثيقــة صــادرة عــن الهيئة 

الوطنيــة للتقويــم واالعتــاد األكادميــي باململكــة، 

ــم  ــر التعل ــتويات ومعاي ــة ومس ــة وكمي ــدد طبيع تح

ــة وتتضمــن وصفــا  ــة أو مهني ــالزم لدرجــات أكادميي ال

ــالب يف كل  ــة للط ــارات املتوقع ــارف وامله ــا للمع عام

مســتوى مــن املؤهــالت، ولنواتــج التعلــم يف املجــاالت 

املعرفيــة  واملعــارات  املعرفيــة  األربعــة  الشــاملة 

ــن وتحمــل املســؤولية  ــارات التعامــل مــع اآلخري ومه

واملهــارات  املعلومــات  االتصــال وتقنيــة  ومهــارات 

العدديــة باإلضافــة إىل املهــارات الحركيــة النفســية 

ــة(. ــب الحاج )حس

أواًل: املفاهيم:

الجودة:

طبــق اإلنســان الجــودة منــذ القــدم قبــل التنظــر ملفاهيمها؛ 

حيــث ســعى يف البحــث عــن أســاليب وطــرق تطويــر كيانــه 

االجتاعــي واالقتصــادي، وهــو مفهــوم أصيــل يف ديننــا 

واإلتقــان.  الدقــة  تعنــى  فالجــودة  الحنيــف؛  اإلســالمي 

ــول  ــا ق ــر منه ــوص كث ــا يف نص ــان نجده ــذان املفهوم وه

نبينــا محمــد صــى اللــه عليــه وســلم »إِّن اللَّــَه تََعــاىل يُِحــّب 

ــي. ــام البيهق ــُه«، رواه اإلم ــالً أَْن يُتِْقَن ــْم َعَم ــَل أََحُدكُ إَِذا َعِم

 وللجــودة تعاريــف عــدة منهــا: لوفــاء بجميــع املتطلبــات 

املســتفيد ويكــون  تنــال رضــاء  بحيــث  املتفــق عليهــا 

ــة. ــة اقتصادي ــل تكلف ــة بأق ــاءة عالي ــرج ذو كف املخ

ــات  ــات وتوقع ــى: ترجمةاحتياج ــم تعن ــودة يف التعلي والج

ــن  ــة م ــة التعليميــة إىل مجموع ــتفيدين مــن العملي املس

ــا. ــى تحقيقه ــل ع ــص والعم ــات والخصائ الس

ويرتبط بالجودة مفاهيم عديدة منها:

نــر ثقافــة الجــودة:  تزويدجميــع منســويب الجامعــة 

)أعضــاء هيئــة التدريــس- موظفــن– طــاب( وأوليــاء 

الجــودة  عــن  مبعلومــات  العمــل،  وأربــاب  األمــور 

ــو  ــم نح ــدف توجيهه ــا به ــراءات تطبيقه ــات وإج ومتطلب

تبنــى هــذا االتجــاه قــوال وفعــا، وإعامهــم بــأن االهتــام 

الجميــع. بالجــودة وتطبيقهــا مســؤولية 

وحــدة إدارة الجــودة: الوحــدة املســؤولة عــن إدارة الجــودة 

داخــل املؤسســة ويتوافــر لديهــا كافــة الوثائــق واألدلــة 

ــة. ــل املؤسس ــودة داخ ــإدارة الج ــة ب الخاص

الــذي  النظــام  الجــودة: هــو  الداخــي لضــان  النظــام 

وضعتــه الكليــة لنفســها لضــان جــودة األداء وجــودة 

مســتمر. بشــكل  التعليميــة  الرامــج 

ضــان الجــودة الخارجــي: عمليــات مراجعــة وتقويــم 

قبــل  مــن  وأنشــطتها  وبرامجهــا  املؤسســات 

ــتقلة.. ــة مس ــة خارجي هيئ
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عــن  تعــر  مختــرة  عبــارة  الرؤيــة: 

ــة  املســتقبل املنشــود للمؤسســة التعليمي

عــى  وتبنــى  األكادميــي،  الرنامــج  أو 

املســتقبل  حــول  معقولــة  افراضــات 

ومســتقاة مــن املجتمــع واملســتفيدين.

الرســالة: هــي عبــارة مختــرة ومعلنــة تعكــس بوضــوح هويــة املؤسســة 

التعليمية/الرنامــج األكادميــي والهــدف الــذي تســعى إىل تحقيقــه وآليــة تحقيقــه. 

ــن  ــية ع ــات أساس ــمل: معلوم ــج يش ــامال للرنام ــا ش ــدم وصف ــوذج يق ــة أو من ــج: وثيق ــف الربنام توصي

ــررات  ــه مــن مق ــا يحتوي ــكل الرنامــج وم ــه، هي ــة عمــل الرنامــج، رســالة الرنامــج وأهداف ــج، بيئ الرنام

ــطة  ــم واألنش ــس والتقوي ــراتيجيات التدري ــج، واس ــن الرنام ــتهدفة م ــم املس ــات التعل ــية، مخرج دراس

التعليميــة األخــرى، والتــي يتــم مــن خاللهــا إكســاب وتقويــم املعــارف واملهــارات لطــالب الرنامــج، كــا 

يشــمل التوصيــف متطلبــات القبــول بالرنامــج واللوائــح التنظيميــة لتقويــم الطــالب، ووصــف إلجــراءات 

ــج وتحســينه.  ــم الرنام تقوي

الخــربة امليدانيــة )التدريــب امليــداين(: تدريــب يف مجــال العمــل الــذي يعــد الطالــب لاللتحــاق بــه مثــل 

التدريــب باملصانــع واملستشــفيات واملــدارس ... إلــخ.

اإلرشــاد األكادميــي: تعريــف  الطالب/الطالبــات بالرامــج األكادمييــة واألنظمــة والقوانــن داخــل الكليــة، 

ــس  ــة التدري ــاء هيئ ــرات أعض ــن خ ــتفادة م ــة لالس ــة الفرص ــم وإتاح ــم وقدراته ــف ميوله ــك كش وكذل

ملســاعدتهم يف حــل مشــكالتهم بالطــرق العلميــة املالمئــة لــكل حالــة ويهــدف إىل مســاعدة الطالــب عــى 

اكتشــاف ذاتــه واتخــاذ قراراتــه بنفســه وكيفيــة التغلــب عــى الصعوبــات التــي تعــرض مســاره الــدرايس.

املرشــد األكادميــي: عضــو هيئــة التدريــس القائــم بتقديــم خدمــات اإلرشــاد األكادميــي لطالبــه مــن خــالل 

متابعــة أدائهــم ومعاونتهــم يف اختيــار املقــررات أو تغرهــا كل فصــل درايس...إلــخ، ومــن أهــم الخصائــص 

التــي يتحــى بهــا املرشــد األكادميــي: العــدل، املعاملــة الحســنة، القــدوة، فهــم الــدور اإلرشــادي، مراعــاة 

ــة  ــع كاف ــل م ــكالتهم، والتعام ــل  مش ــى ح ــدرة ع ــدرايس، واملق ــم ال ــام بتقدمه ــة، االهت ــاعر الطلب مش

مســتوياتهم الدراســية، والقــدرة عــى تقبــل املوضوعــات اإلرشــادية برحابــة صــدر، ويشــجع الطلبــة عــى 

اتخــاذ قراراتهــم بأنفســهم، ويتواجــد يف مكتبــه عنــد الحاجــة لــه.

ــا  ــس يتواجــدون خالله ــة التدري ــة: ســاعات محــددة ألعضــاء هيئ الســاعات املكتبي

مبكاتبهــم الســتقبال الطلبــة ومناقشــة أيــة مشــكالت تعليميــة تواجههــم 

ــا. ــدهم لحله ويرش

ــة: االندمــاج الفعــال بــن املجتمــع  ــاركة املجتمعي املش

والكليــة مــن خــالل إســهام متبــادل يف جهــود 

متواصلــة لتحســن التعليــم وزيــادة فاعليته 

ــم  ــة وتقدي وحــل مشــكالت مجتمعي

خدمــات ألفــراده ومؤسســاته 

بالنفــع  يعــود  مبــا 

والفائــدة عــى 
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نواتــج التعلــم املســتهدفة )مخرجــات التعلــم(: مــا ينبغــي أن يكتســبه الطالــب مــن معــارف 

ومهــارات واتجاهــات وقيــم وتكــون قابلــة للقيــاس وكذلــك ترتبــط بشــكل واضــح بالطــرق املختلفــة 

ــم الطــالب.  لتقوي

توصيف املقرر: وثيقة يتم تعبئتها وفق منوذج تصدره جهة االعتاد ، يتم من خالله تحديد الخطوط 

العريضة ملا يحتويه مقرر معن فيا يتعلق باملعلومات العامة للمقرر وأهدافه ، ومخرجات التعلم 

واسراتيجيات التدريس وتقويم الطالب والكتب الدراسية ومصادر التعلم األخرى التي يعتمدون عليها 

باإلضافة إىل إجراءات تقويم املقرر وتطويره.

التخطيــط االســراتيجي: تحديــد رؤيــة ورســالة املؤسســة وغاياتهــا وأهدافهــا االســراتيجية التــي يجــب 

أن تحقيقهــا يف فــرة زمنيــة طويلــة )5 ســنوات فأكــر( وكذلــك الوســائل الالزمــة لتحقيــق ذلــك.

الخطــة االســراتيجية: متثــل ناتــج عمليــة التخطيــط االســراتيجي الــذي أىت مبشــاركة جميــع األطــراف 

ــة ومعتمــدة وتحــدد  ــة، وتظهــر يف شــكل وثيقــة مكتوب املســتفيدة مــن خدمــات الجامعــة أو الكلي

رؤيــة ورســالة وغايــات الجامعــة / الكليــة، وتلخــص كيــف ميكــن أن تحقــق األهــداف االســراتيجية 

ــا  ــاج إليه ــه أعــال أخــرى يحت ــات، وأي ــوارد، ووضــع جــداول توقيت ــص امل وتتضمــن الخطــط تخصي

لتحقيــق هــذه األهــداف.

ــات تقرهــا املؤسســة لقيــاس وتحقيــق  تقويــم الطــاب : مجموعــة مــن الطــرق مــن بينهــا االمتحان

نتائــج التعلــم املســتهدفة )قــدرات ومهــارات الطــالب املعرفيــة والذهنيــة واملهنيــة( لرنامــج تعليمــي 

أو مقــرر درايس معــن .

ــة  ــة والذهني ــه املعرفي ــه ومهارات ــة قدرات ــتمرار يف تنمي ــى االس ــب ع ــدرة الطال ــذايت: ق ــم ال التعل

ــم. ــة يف التعل ــرق النمطي ــالف الط ــك بخ ــاً وذل ــة ذاتي واملهني

التغذيــة الراجعــة: االســتفادة مــن نتائــج عمليــة التقويــم وتصحيــح املســار 

نحــو الهــدف املطلــوب.

التطويــر: الجهــود املبذولــة مــن قبــل منســويب 

الجامعــة / الكليــة /الرنامــج لالرتقــاء 

مبســتوى أدائهــا.
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ثانيا: مسؤوليات عضو هيئة التدريس في حتقيق 

جودة العملية التعليمية: 

ــرر  ــم املق ــات تعل ــق مخرج ــة لتحق ــية متنوع ــراتيجيات تدريس ــرر اس ــف املق ــن توصي 1.  تضم

ــج. والرنام

2.  تطبيق اسراتيجيات التعلم النشط.

3 . ربط محتويات املقرر مبشاكل واقعية من البيئة املحيطة.

4.  اختيار طرق تقويم تتالءم مع مجاالت مخرجات التعلم املختلفة.

5.  تنويع أساليب تقويم الطالب عى أن تكون متوافقة مع أهداف املقرر.

6.  متابعة تقدم الطالب بشكل مستمر وتقديم التغذية الراجعة عن أعالهم التي يقدمونها.

7.  الحرص عى االستجابة لنتائج تقويم الطالب له وكذلك تقييم األقران.

8.  االلتزام مبواعيد بداية ونهاية املحارضة.

9.  إعالن الجدول الدرايس موضحا به الساعات املكتبية ليتمكن الطالب من مراجعته خاللها.

10.  تعريف الطالب بأهداف املقررات ومخرجاتها ومتطلبات التقدم فيه قبل بداية تدريسه.

11.  تعريف الطالب بسياسة املقرر )السلوكيات املرغوبة وغر املرغوبة، قواعد رصد الغياب والحضور(.

12.  مراجعة توصيف املقرر بشكل دوري واالستجابة للمستجدات لتطوير املقرر يف حدود %25.

13.  التشارك مع الطالب يف األنشطة الالصفية كلا أمكن.

14.  تفعيل دور الطالب يف العملية التعليمية وجعله عنر مبادر ومشارك ومبدع يف املحارضات.

15.  تنمية مهارات التفكر العليا لدى الطالب من خالل األنشطة والتكليفات املوجهة له.

16.  تشجيع الطالب عى مراجعة أستاذ املقرر عند حاجتهم لذلك.

ــد  ــرر وتحدي ــد املق ــروين أو بري ــد اإللك ــل الري ــالب مث ــع الط ــل م ــوات تواص ــح قن 17.  فت

ــالب. ــارات الط ــى استفس ــرد ع ــبوعي لل ــد أس موع

18.  استخدام أساليب تعليمية متنوعة.

19.  العمــل عــى تحقيــق مخرجــات تعلــم تغطــى املجــاالت املعرفيــة واملهــارات 

التواصــل  ومهــارات  املســؤولية  وتحمــل  االتصــال  ومهــارات  املعرفيــة 

ــة. ــارات العددي وامله

20.  العمــل عــى فتــح قنــوات التواصــل مــع مؤسســات املجتمــع 

ذات الخــرات وكذلــك مــع املعنيــن بالعمليــة التعليميــة، 

ــف. ــات التوظي وجه

21.  املشــاركة يف اللقــاءات التــي تفتــح أبــواب عمــل 

للطــالب يف مرحلــة التخــرج لربطهــم مــع ســوق 

. لعمل ا
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ثالثــا: دور عضــو هيئــة التدريــس فــي حتقيــق اجلــودة 

فــي ضــوء معاييــر املركــز الوطنــي للتقــومي واالعتمــاد 

األكادميــي:

ــاد  ــم واالعت ــي للتقوي ــز الوطن ــا املرك ــي حدده ــاد الت ــودة واالعت ــر الج ــالل معاي ــن خ م

األكادميــي، ميكــن بيــان عــدد مــن املهــام واألدوار املنوطــة بعضــو هيئــة التدريــس يف تحقيــق 

ــايل:  ــك عــى النحــو الت الجــودة وذل

الرسالة والغايات واألهداف:

1. املشاركة يف صياغة رسالة الجامعة والكلية والرنامج.

2. االستجابة الستطالعات الرأي الخاصة مبدى مالءمة الرسالة وتأييد مضمونها.

3. املساهمة يف تحقيق رسالة املؤسسة من خالل القيام بالواجبات املطلوبة منه.

السلطات واإلدارة:
1- االطالع عى اللوائح واألنظمة التي وضعتها الجامعة وااللتزام بها.

2- املشاركة يف استطالعات الرأي الخاصة مبدى وعى عضو هيئة التدريس بسياسات الجامعة.

3- املشاركة يف استطالعات الرأي الخاصة بالرضا عن البيئة الجامعية.

4- املشاركة يف وضع وتنفيذ الخطة االسراتيجية للجامعة والكلية.

5- املشاركة يف اللجان العلمية.

6- املشاركة يف التخطيط للرنامج بإعداد توصيف الرنامج ومقرراته.

7- حضور اجتاعات األقسام واجتاعات املجالس العلمية يف حال العضوية بها.

8- تحقيق التفاعل بن شطري الطالب والطالبات من خالل املشاركة الفعالة يف االجتاعات املشركة.

9- االلتزام بقيم العمل داخل الجامعة.

10- النزاهة والشفافية يف التعامل مع اآلخرين والطالب.

إدارة ضان الجودة وتحسينها:

1. االستجابة الستطالعات الرأي مبوضوعية.

2. املساهمة الفعالة يف لجان الجودة بالكية والرنامج.

3. االشراك يف عمليات التقويم الذايت وقياس مؤرشات األداء املحددة.

4. االشراك يف عمليات التحسن املستمر بالكلية والرنامج.
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إدارة شؤون الطلبة والخدمات املساندة:

الدراســة  الخاصــة بنظــام  الجامعيــة  باللوائــح  1. اإلملــام 

ــالب. ــة بالط ــم الخاص ــة والتظل ــام الدراس ــارات ونظ واالختب

والدينيــة  والعلميــة  الثقافيــة  األنشــطة  يف  املشــاركة   .2

والرياضيــة.

3. تفعيل اإلرشاد األكادميي والوفاء مبتطلباته.

مصادر التعلم:

1. االشــراك يف تحديــد احتياجــات الرنامــج مــن مصــادر 

التعلــم املختلفــة واملراجعــة الدوريــة للمصــادر الحاليــة.

2. املشــاركة يف اســتطالع مــدى رضــا أعضــاء هيئــة التدريــس 

ــات  ــق الخدم ــدى تواف ــة، وم ــة باملكتب ــة املقدم ــن الخدم ع

املقـــدمة مــع متطلبــات التعليــم والتعـــلم يف املؤسســة.

3. حضــور الــدورات التدريبيــة التــي تعقدهــا املكتبــة حــول 

كيفيــة اســتخدامها.

املرافق والتجهيزات:

1. املشــاركة يف اســتطالعات الــرأي املتعلقــة بجــودة املرافــق 

ومــدى ومالءمتهــا.

ــتخدام  ــة باالس ــلوك املتعلق ــد الس ــق قواع ــزام بتطبي 2. االلت

غــر املناســب للمــواد املوجــودة عــى شــبكة اإلنرنــت 

وقواعــد الســلوك املتعلقــة باســتخدام املرافــق العامــة.

البحث العلمي:

1. املشاركة يف املشاريع البحثية التي تطرحها الجامعة.

2. إرشاك الطالب يف البحوث العلمية الخاصة به.

ــة أو بالحضــور يف  ــأوراق عمــل وبحــوث علمي 3. املشــاركة ب

ــدوات. املؤمتــرات والن

خدمة املجتمع:

بالجامعــة  املشــاركة يف األنشــطة املجتمعيــة والتطوعيــة 

ــة-  ــبات املجتمعي ــل املناس ــة- تفعي ــارات امليداني ــل: الزي مث

املشــاركة يف األنديــة املجتمعيــة بالجامعــة- املشــاركة يف 

القوافــل الدعويــة والصحيــة والتوعويــة.

www.qualitykku.edu.sa

التعلم والتعليم:

ــم جــودة  ــات تقوي 1. االشــراك يف عملي

الرامــج الدراســية ومقرراتــه وتطويرهــا.

وبصــورة  مقدمــا  الطلبــة  إعــالم   .2

ــات املقــررات مــن خــالل  ــة مبتطلب كامل

املقــررات. توصيفــات 

التدريــس  اســراتيجيات  تنويــع   .3

بتوصيفــات  ورد  ملــا  طبقــا  والتقويــم 

واملقــررات. الرامــج 

ــررات  ــم للمق ــاس مخرجــات التعل 4. قي

ــة. ــج األكادميي والرام

ــن  ــة ع ــة راجع 5. إعطــاء الطــالب تغذي

ــم. أدائه

ــرر  ــر املق ــرر وتقري ــف املق ــداد مل 6. إع

واالحتفــاظ بنــاذج مــن أعــال الطالب.

عــى  املناســبة  التعديــالت  إدخــال   .7

خطــط تدريــس املقــررات، إذا لــزم األمر، 

بنــاء عــى مــا تظهــره تقاريــر املقــررات.

8. اإلرشاف عــى الطــالب يف املرشوعــات 

البحثيــة أو يف التدريــب امليــداين.

9. اإلملــام بالخدمــات املســاندة املتوفــرة 

للطلبــة يف املؤسســة التعليميــة.

10. الحــرص عــى املشــاركة املســتمرة يف 

عمليــات التطويــر املهنــي ألعضــاء هيئــة 

ــدورات  ــور ال ــالل حض ــن خ ــس م التدري

ــك. ــة املخصصــة لذل التدريبي

11. االســتجابة لتقييــات الطــالب بشــكل 

. ء بنا
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وختامــاٌ عزيــزي الطالــب/ عزيــزيت الطالبــة:  اعمــل بجــد 

ــم أن  ــك، وأعل ــع بحقوق ــى التمت ــرص ع ــات، واح ــأداء الواجب ــزم ب والت

تقصــرك يف أداء الواجــب ســيؤثر حتــا عــى نيــل حقــك يف تعليــم عــايل الجــودة، 

فــإذا أردت الجــودة والتميــز فعليــك بالعمــل والتفاعــل مــع عنــارص املنظومــة التعليميــة.

@qualitykku

عمادة التطوير األكادميي واجلودة

                     quality.kku.edu.sa


