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 وتفّعل تتم أن يمكن ال خطوة ووى لالرتقاء بمستوى العممية التعميمية، مطمبًا أساسيًا جامعة أي  في لجودةركز اميعد  
 عن المسؤولين قبل من مناسباً  ودعماً  متميزة، وقيادة كبيرة جيوداً  يتطمب وىذا، ذاتيا التعميمية المؤسسة خالل من إال

 أجلمركز الجودة واالعتماد األكاديمي بجامعة الرازي من  وبناء عمى ذلك تم تأسيسعمى المركز،  والقائمين ،الجامعة
 عمميات وتنسيق ودعم قيادة

إلجراءات إنشاء نظام داخمي لمجودة داخل جامعة الرازي،  استكماالً و الجامعة،  وحداتكميات و  جميع في الجودة ضمان
الجودة واالعتماد االكاديمي عمى النحو   الجودة باقتراح الئحة داخمية لمركز قام مركزووضع دليل تنفيذي لمركز، 

 اآلتي:

 دارة يتطمع مركز الجودة واالعتماد األكاديمي ليصبح مركزًا رائدًا ومتميزًا إل : ( رؤية المركز1مادة )

 .الجودة يمّكن الجامعة من تحقيق رسالتيا وأىدافيا                       

   يقوم مركز الجودة واالعتماد االكاديمي بتطبيق وترسيخ مفاىيم ضمان الجودة  : ( رسالة المركز2مادة )

 وادارتيا بكفاءة وفعالية، ومراقبة األداء وتطوير اإلجراءات اإلدارية إلنتاج                         

 منظومة تعميمية وبحثية وادارية متميزة بتطبيق منيجيات ضمان الجودة الحديثة بما                         

 يحقق أىداف الجامعة ورسالتيا.                        

 االستراتيجية للمركز :( األهداف 3مادة )

يعمل المركز من خالل تبنى مجموعة من األىداف التي تتوافق تمامًا مع قيم وأىداف مجمس االعتماد األكاديمي 
 وضمان الجودة وىى:

  في الجامعة.   الجودة وتحسين الجودة ثقافة بنشر االلتزام تنمية -1
 .الجودة  تحسين خطط إنجاز أجل من الجامعة اإلدارية والوحدات لألقسام والدعم المساعدة تقديم -2
 الجودة. تطوير لضمان لمجامعة االستراتيجيات الشاممة تنسيق -3
  .وتنسيقيا الذاتي التقويم ساتراد واعداد قيادة -4
 توصيف كافة البرامج والمقررات بالجامعة.قيادة عممية  -5
 التقدم لطمب االعتماد في البرامج الجاىزة. -6
 إنشاء موقع الكتروني لمركز الجودة واالعتماد األكاديمي .  -7
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 الهيكل التنظيمي :( 4مادة )

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   برئاسة نائب رئيس الجامعة لمجودة ، بقرار من رئيس الجامعةمجمس الجودة يشكل  ( مجلس الجودة:5مادة )

والتطوير وعضوية كاًل من مدير المركز ومديري الوحدات ومنسقي الكميات، ومستشار الجودة.   

 (: اختصاصات مجلس الجودة:6مادة)

يعتبر المجمس ىو الجية العميا إلدارة الجودة في الجامعة وتندرج ضمن ميامو البت في القضايا و اصدار القرارات 
 المتعمقة بالجودة وتشمل:

 مجلس الجودة

 منسق الجودة بكلية العلوم الطبية

 مدير مركز الجودة
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 منسق الجودة بشؤون الطالب

 الحاسوبمنسق الجودة بكلية علوم 

 منسق الجودة باألمانة العامة
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 سكرتارية الجودة مستشار الجودة

 اهليكل التنظيمي ملركس اجلودة واالعتماد األكادميي

 منسق الجودة بكلية العلوم اإلدارية

 نائب رئيس الجامعة للجودة والتطوير
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 . المختمفة بنشاطاتو يتعمق ما في الجودة لمركز والتوجيو والنصح المشورة تقديم -1
  .التعميمية المؤسسة في الداخمية الجودة نظم تطوير -2
  .لتعميميةا المؤسسة في الجودة تحسين خطط بشأن العميا لإلدارة المناسبة التوصيات تقديم -3
  في الجودة ضمان أنشطة في تستخدم واستبيانات نماذج من التقييم أدوات عمى والتصديق الطالعا -4

  .التعميمية المؤسسة
  الجامعة. ووحدات أقسام في الجودة ضمان راتمباد تنفيذ عممية ليسيت -5
 .ذلك عن الالزمة التقارير وتقديم ،الجامعة في األداء جودة متابعة -6
 مراجعة واقرار الخطة االستراتيجية لمجامعة.  -7
 مراجعة و اقرار الخطة السنوية التنفيذية والميزانية السنوية لمجودة. -8
 اعتماد المكافآت واالجور لمعاممين في ادارة الجودة. -9
 السنوية لمجودة.متابعة وتقييم سير تنفيذ الخطة  -11
 اعتماد تعيين األعضاء العاممين في ادارة الجودة. -11
 عقد االجتماعات الدورية.  -12

 
 ( مركز الجودة واالعتماد األكاديمي:7مادة )

عمل يل الجودة واالعتماد األكاديمي، و يعد مركز الجودة واالعتماد األكاديمي الجية التنفيذية لسياسات الجامعة في مجا
مع مجمس االعتماد األكاديمي  بالتنسيقات الجامعة لمتقدم لمحصول عمى االعتماد المؤسسي يتييئة كمالمركز عمى 

 ة بالكميات.يميوضمان الجودة ثم التييئة العتماد البرامج التعم

 واالعتماد االكاديمي: الجودةركز م مسؤوليات( 8مادة)

كميات  جميع في الجودة ضمان عمميات ودعم وتنسيق قيادة الجودة، مركز يتوالىا التي األساسية المسؤوليات أىم من
 :خالل من وذلك ،الجامعة ووحداتيا اإلدارية

 :الجودة وتحسين الجودة ثقافة بنشر زامااللت تنمية: أوال

 لالزمة لتحقيقيا.  اتراتيجيات االس ومعرفة الجودة، ضمان عمميات ألىمية الجامعة في العاممينراك إد تعزيز -
 جميع وتشجيع التعميمية، المؤسسة في الجودة تحسين أجل من" األىداف" ومفيوم" الرسالة" مفيوم تطوير -

 الوحدات لمقيام بإجراءات مماثمة.
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 خالل من متميزةزات وانجا ىامة راتتطوي من لجامعةا في بو القيام يتم أن يجب لما محددةرات تصو  وضع -
   عمميات الجودة.

 عمى والعمل الجودة، ضمانراتيجيات تاس وضع في الجامعة  أنشطة نم والمستفيدين العالقة ذويراك إش -
 .تحقيقيا يتم التي الميمةزات باإلنجا المجتمع توعية

 

 :يشمل وهذا الجودة، تحسين خطط إنجاز أجل من الجامعة في اإلدارية والوحدات لألقسام والدعم المساعدة تقديم: ثانيا

 لمختمف أقسام المؤسسة. لترشيح وتعيين أعضاء لجان الجودة في الوحدات اإلداريةإجراء الترتيبات الالزمة  -
 عمى عمميات ضمان الجودة. الجامعةتوفير أو تنظيم التدريب الالزم لطاقم العمل في  -
 التعميم وعمميات التقييم المتعمقة باألنواع المختمفةراتيجيات توفير أو تنظيم التدريب المناسب عمى است -

 التعمم المقصودة. لمحصالت
رامج لتوفير ب التييئة أو التعيين لمعاممين الجددرامج أثناء ب الجامعةالتعاون مع األقسام والوحدات الداخمية في  -

 ضمان الجودة.راتيجيات التوعية والدعم الالزمة لتحقيق است
 المؤسسة. المساعدة في إعداد خطط تحسين الجودة والعمميات التقويمية لموحدات اإلدارية داخل -
الجامعة؛  الجودة فيرات مؤش عمميات المسوح والتقارير حولراء جاتطوير واعتماد النماذج المستخدمة لغرض  -

والتخصصات، رامج والخريجين، والنماذج الخاصة بتوصيف الب أرباب العملراء آ ستقصاءاو ، تقييم التعميممثل 
 والتقارير األخرى بصورة عامة.

 لتحقيق صدق وثبات أدوات التقييم وعمميات المسوح التقويمية.توفير الدعم الفني  -
 المؤسسة. عمميات المتابعة الدورية لممتخرجين وغيرىم من المستفيدين من أنشطةراء جا -
بخصوص  ئيم ونصائحيمراالتواصل المستمر مع المعنيين والمستفيدين من أنشطة المؤسسة، والسعي لمعرفة آ -

 تطوير الجودة.راتيجيات است
مع  مساعدة الوحدات الداخمية لمتعرف عمى مقيمين مستقمين لمساعدتيا في أنشطتيا المتعمقة بضمان الجودة، -

 األخذ بمشورتيم حول طرق تطوير الجودة.
الجيدة  واالعتماد، وعن األفكار المتعمقة بضمان الجودةرات توفير المواد المرجعية ونشر المعمومات حول التطو  -

طاقم العمل في  األخرى سواء داخل اليمن أم خارجيا، والتي من شأنيا مساعدة الجامعاتالمعمول بيا في 
 بتطوير الجودة. الجامعةجميع أنحاء 
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 :الجودة تطوير لضمان التعليمية للمؤسسة الشاملةراتيجيات االست تنسيق: ثالثا

 .ككل التعميمية المؤسسة في الجودة لتحسين خطة تطوير -
رات مؤش تحديد الفردية لموحدات ليتسنى المؤسسة، أقسام جميع في الستخدامو لألداء رئيس مؤشر تحديد -

 .الذاتية بأنشطتيا متعمقة إضافية
 وقت من إلييا لمرجوع األخرى والمعمومات اإلحصائية والمعمومات والتقارير الخطط وسجالت ممفات حفظ -

 .النجاح وتقييم التنفيذراقبة وم تحسين خطط ومتابعة آلخر،
 التقويم عمميات مع العممية  ىذه وتنسيق الخارجية، المؤسسي التقويم عمميات وادارة االستعدادات وقيادة تنسيق -

 .التعميمية المؤسسة في المعنيةرامج الب ليا تخضع التي الخارجي،رامجي الب
 

 :الجامعة لكامل الجودة ضمانرات تطو عن تقارير إعداد: بعاار

 وذلك الرئيسة، األداءرات مؤش نتائج بيا موضحاً  العميا، لإلدارة وتقديميا الجودة ضمان عن سنوية تقارير إعداد -
 .الداخمية الوحدات تقارير عمى اعتماداً 

 .وتنسيقيا الذاتي التقويمراسات د واعداد قيادة -
 

 :الجامعة في الستخدامها عام نموذج في إعدادها الجودة لمركز يمكن التي والمواد الوثائق: خامسا

 .الجودة تحسين خطط تقديم نماذج -
 .األداء قياس وعمميات راتوالمؤش واألىداف الرسالة توصيف نماذج -
 .راتوالمقر رامج الب ممفات -
 .السنويةرات المقر  وتقاريررامج الب تقارير نماذج -

 ( مدير مركز الجودة:9مادة )

 الشروط الالزم توافرها في من يشغل منصب مدير مركز الجودة: أوال:

ستاذ مساعد عمى أأو  ،مشارك أستاذ أو ،أستاذ) المستوى رفيع تدريس ىيئة عضو المركز يدير أن ينبغي  -
 (.األقل
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 .العالي التعميم في الجودة بضمان وخبرة ومعرفةراية د عمى يكون أن -
 .فاعمة قيادة زمام تولي عمى القدرة لديو يكون أن -
  الجامعة أو نائب رئيس الجامعة لمجودة والتطوير.رئيس  أمام إدارياً  مسؤوالً  يكون أن ينبغي -

يصدر رئيس الجامعة  قراراً بتعيين مدير مركز الجودة واالعتماد األكاديمي بالجامعة لمدة أربع سنوات قابلة ثانياً: 

 للتجديد. 

 ( اختصاصات ومهام مدير مركز الجودة :11مادة )

 متابعة تنفيذ ميام المركز. -1
 بأعضاء المركز.االجتماع دوريا  -2
 المشاركة في اعداد الخطة االستراتيجية والخطة السنوية في المركز ضمن لجنة "التخطيط االستراتيجي". -3
 اقتراح المكافآت واالجور لمعاممين بالمركز والمتعاممين معو.  -4
 اعداد التقارير السنوية لما تم تنفيذه في الخطط السنوية التنفيذية لمجودة. -5
 لنائب رئيس الجامعة لمجودة والتطوير.الرفع باالحتياج  -6
 متابعة اداء العمل بالمركز و اتخاذ االجراءات الالزمة النتظامو وانضباطو. -7
 االشراف عمى تنفيذ الدورات لمييئة االكاديمية واالدارية لمتوعية بثقافة واىمية الجودة. -8
 تمثيل المركز امام الغير. -9

وذلك في اطار الصالحيات  التنفيذيالالزمة لتسيير العمل  لممركز لو كافة الصالحيات التنفيذيالمدير  -11
 الموكمة اليو من مجمس الجودة.

 ( مستشار الجودة:11مادة )

يكون لمركز الجودة مستشار يصدر بو قرار من رئيس مجمس الجودة بناء عمى عرض من مدير مركز الجودة 
 بالجامعة. 

 :يأتييضم المركز ما  ( وحدات مركز :12مادة )

 وحدة القياس والتقويم. -1

 وحدة االعتماد األكاديمي. -2

 وحدة الدعم األكاديمي. -3
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 وحدة التخطيط االستراتيجي. -4

 وحدة التدريب والدعم الفني. -5

 منسقي الجودة بالكميات والوحدات اإلدارية : -6

 منسق الجودة بكمية العموم الطبية. -
 منسق الجودة بكمية عموم الحاسوب. -
 اإلدارية.منسق الجودة بكمية العموم  -
 منسق الجودة باألمانة العامة. -
 منسق الجودة بشؤون الطالب. -

 

 يكون لمركز الجودة سكرتارية يصدر بيا قرار من مدير مركز الجودة بالجامعة. ( سكرتارية المركز:13مادة )

  

 ( : الجهات المستفيدة و ذات العالقة المباشرة مع المركز هي :14مادة )

 جهات خارج الجامعة : –أوالً        

 مجمس االعتماد االكاديمي وضمان الجودة.  -1

 وزارة التعميم العالي .  -2

 المجمس األعمى لمجامعات و لجانو المختمفة .  -3

 الجيات المستفيدة من مخرجات التعميم .  -4

 مؤسسات المجتمع المدني الميتمة بالتعميم .  -5

 جهات داخل الجامعة: –ثانياً 

 مركز الجودة واالعتماد االكاديمي بالجامعة .  -1

 اإلدارات و الجيات المختصة بالجامعة . -2

 الطالب .  -3

 أعضاء ىيئة التدريس و معاونييم .  -4
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 وحدات تقويم و ضمان الجودة بالكميات و المعاىد التابعة لمجامعة .  -5
 

 ( تشمل المجاالت العامة للتقييم ما يأتي:15مادة )

 األكاديمية " تقويم ذاتي، أو خارجي".تقييم البرامج  -1
 التقييم المؤسسي " تقويم ذاتي ".  -2
 ترتيب البرامج واالقسام عمى مستوى الكميات واالقسام .  -3
 تجييز البرامج األكاديمية لالعتماد  األكاديمي.  -4
 التجييز لالعتماد المؤسسي.  -5
 والعاممين.تقييم القيادات األكاديمية واإلدارية وأعضاء ىيئة التدريس  -6
 تقييم رضا الطمبة وأعضاء ىيئة التدريس والجيات ذات العالقة بالجامعة.  -7

 ( النظام المالي:16مادة )  

يكون لممركز موازنة  مالية سنوية يعتمدىا مجمس الجودة وتتوافق السنة المالية لممركز مع السنة المالية  -1
خالل  الختاميير المركز بإعداد المركز المالي والحساب لمجامعة ويقوم المسئول المالي لممركز  تحت اشراف مد

ثالث شيور من انتياء السنة المالية لعرضيا عمى مجمس الجامعة وتخضع جميع التقارير المالية لمراجعة األجيزة 
 المختصة من الجامعة.

بل بداية السنة يتعين تقديم مشروع الموازنة الخاص بالمركز من مدير المركز لعرضيا عمى مجمس الجامعة ق  -2
 المالية بشير عمى األقل.

 تشمل نفقات المركز ما يأتي:  -3
تصرف لمعاممين  بالمركز  ولمذين يؤدون خدمات  التيحكميا  فياألجور واألتعاب والمكافآت والحوافز وما  

 تتعمق بمجال عمل المركز. 
 الجامعة. يعمل بأحكام ىذه الالئحة اعتبارا من تاريخ اعتمادىا من مجمس (:17مادة)


