
 



                                                                                                   

 احملتٕٖات
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

وصطمخات ٔوفاِٗي 

ٛاملكدو 

ٚادتٕد ٚ ٛ ٔأِداف إداز ٛ ٔزضال  زؤٖ

ٚادتٕد ٚ ٛ الداز ٛ التٍعٗىٗ  البٍٗ

o ٘اهلٗكن التٍعٗى 

o ا ٔ ٞ  ملّاًاألعضا

o ًاملّا 

ٛالكادو ٛ ٚ يف املسحم ٚ ادتٕد ٛ إداز  خط



                                                                                                   

 وصطمخات ٔ وفاِٗي
 ادتٕدٚ   الدلٗن ٚ  : دلٗن اداز

 ٚاملعاٖريتطابل املٕاصفات وع  : ادتٕد 

 زتىٕعٛ الشسٔط ٔاملٕاصفات احملددٚ لمجٕدٚ  :  ادتٕدٚ وعاٖري أٔ وبادئ 

  ٚلتٍفٗرٖٛ لمجٕدٚ يف ادتاوعٛادتّٛ االدازٖٛ ٔا  : إدازٚ ادتٕد 

 زتمظ ضىاُ ادتٕدٚ  يف ادتاوعٛ  اجملمظ  : 

 وسكص ضبط ادتٕدٚ املسكص : 

 ٚاالجساٞات ٔالكسازات اليت تطتّدف التأكد وَ تطبٗل املعاٖريالكٗاضٗٛ يف األداٞ ضىاُ ادتٕد : 

 ٕٚدٚوعاٖري ادتتطبٗل ٔ وساقبٛ  تٍفٗر : االجساٞات ٔالكسازات اليت تطتّدف ضبط ادتٕد 

   :ٕ٘ضع ادتٕدٚ  الساَِ يف ادتاوعٛمتٕصٗف ٔتشدٗص ادازٚ ادتٕدٚ لالتكٗٗي الرات  

  : ٞزتىٕع األعىاه التفٗرٖٛ لتخكٗل أِداف ستددٚاألدا 

 : ٞعىمٗٛ اخضاع األداٞ لمخكي ٔالتكدٖس الٍٕع٘ ٔالكى٘ تكٗٗي األدا 

 : ٕٞدٚٗتطابل وع وعاٖري ادتاألداٞ ل إجساٞات تكفن تصخٗح تكٕٖي األدا 

  ٔشازٚ  -ٔفكا ملعاٖري ستددٓ وَ زتمظ األعتىاد االكادمي٘ حتكٗل شسٔط ٔ وٕاصفات ادتٕدٚ: االكادمي٘ األعتىاد
 التعمٗي العال٘

  : زتىٕعٛ الكٕاعد الالشوٛ لتٍفٗر العىنااللٗات 



                                                                                                   

 
 
 

 
ا ٔعت التخدٖات اليت تٕاجّّا أدزكت جاوعٛ الساشٙ الدٔز املّي ٔ اذتٕٗٙ ملٍعٕوٛ التعمٗي يف التٍىٗٛ الشاومٛ, كىا أٌّ

مبٍّجٗات ٔ إتباع الٗات ضىاُ ادتٕدٚ ٔاالعتىاد , ٔ أِىٗٛ تطٕٖس ادتٕدٚ  يف املٍعٕوٛ التعمٗىٗٛ وَ خاله األخر 

بٍاٞ عمٜ قساز زٟٗظ زتمظ األوٍاٞ  ٔاذتٕكىٛ ادتٕدٚ ٔ إٌشاٞ وسكص ادتٕدٚضىاُ االكادمي٘ , لرا مت تأضٗظ زتمظ 

ٗح تشكن اهل٠ٗتاُ ) إدازٚ ادتٕدٚ ( ٔختتصاُ بالش٠ُٕ التٍعٗىٗٛ ٔاالدازٖٛ ٔالتٍفٗرٖٛ ح 0202( لطٍٛ 02زقي )

 .لمجٕدٚ يف ادتاوعٛ
 
 
 
 
 
 
 

 



                                                                                                   

 إدازٚ ادتٕدٚ
 سؤٖٛ ال

 ٔ اذتٕكىٛ . جعن ادتاوعٛ زاٟدٚ عمٜ املطتٕٝ احملم٘ ٔاالقمٗى٘ يف زتاه تطبٗل وبادئ ادتٕدٚ
 

 سضالٛ ال
ٔشازٚ  -ٔ االدازٙ اضتٍادا اىل وعاٖري ادتٕدٚ ٔاالعتىاد االكادمي٘ٔ التطٕٖس االكادمي٘ زفع كفاٞٚ األداٞ ٔ االجناش 

 .التعمٗي العال٘ ٔ مبا حيكل زؤٖٛ ٔ زضالٛ ادتاوعٛ ٔأِدافّا
 

 ِداف األ
 .ٌشس الٕع٘ بجكافٛ ادتٕدٚ ٔالعىن عمٜ تطبٗكّا يف مجٗع زتاالت األداٞ يف ادتاوعٛ -0

 .لتٍفٗر وبادئ ادتٕدٚ يف ادتاوعٛ ٔضع األضظ ٔاإلجساٞات الالشوٛ -0

تكدٖي الدعي الفين لمكمٗات ٔالٕحدات االدازٖٛ لضىاُ اجناش األعىاه يف ادتاوعٛ مبا ٖتٕافل وع وبادئ  -3
 . ادتٕدٚ

حتطني جٕدٚ العىمٗٛ التعمٗىٗٛ يف ادتاوعٛ عَ طسٖل حتدٖح الرباوج االكادميٗٛ ٔالعىن عمٜ تٕفري وصادز  -2
 .اٞ االكادمي٘ ٔاالدازٙالتعمي ٔ زفع كفاٞٚ االد

 وساقبٛ ٔتكٗٗي األداٞ االكادمي٘ ٔ االدازٙ يف ادتاوعٛ . -5

  لدّٖا. ستمٗا ٔ اقمٗىٗا ٔ دٔلٗا لالضتفادٚ وَ جتازب ادازٚ ادتٕدٚ التعأُ وع املساكص املىاثمٛ -6

 



                                                                                                   

 ٔاذتٕكىٛ ادتٕدٚوسكص  إلدازٚالبٍٗٛ التٍعٗىٗٛ 
 اهلٗكن التٍعٗى٘    -0

 

     
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

          

     
 

 

 الونسق العام للجودة

هنسق الجودة في كليت العلوم 
 الطبيت

 الجودةسكزتاريت  استشاري الوزكز

 والحوكوت كز الجودةهذيز هز

 رئاست الجاهعت

العلوم هنسق الجودة في كليت 

 االداريت

كليت هنسق الجودة في 
 الحاسوب

 لجنت التخطيط االستزاتيجي

 تطويز البزاهج التعليويت
 و الوعاييز االكاديويت

 

 اديويتلجنت الوتابعت االك

تقوين األداء و تقيين و لجنت
 التطويز الوستوز

هنسق الجودة في الوحذاث 
 االداريت التابعت لألهانت العاهت

هنسق الجودة في الوحذاث 
االداريت التابعت للتسجيل 

 وى الطالب العاهتؤوش
 

 لجنت التقيين الذاتي

 رئيس هجلس الجودة 



                                                                                                   

 ٔاذتٕكىٛ ادتٕدٚ ضبط أعضاٞ زتمظ 
 الٕظٗفٛ الصفٛ

 زٟٗظ ادتاوعٛ زٟٗظ اجملمظ
 ٔاذتٕكىٛ ودٖس وسكص ضبط ادتٕدٚ وكسز اجملمظ
 سكصاضتشازٙ ادتٕدٚ بامل عضٕ اجملمظ

 ممجن عَ زتمظ األوٍاٞ
 ٕدٚاملٍطل العاً لمج
 عىداٞ الكمٗات

 األوني العاً
 املطجن العاً

 
 وسكص ضبط ادتٕدٚ إدازٚأعضاٞ 
 الصفٛ

 ودٖس املسكص
 ٌاٟب ودٖس املسكص

 املٍطل العاً لمجٕدٚ 
 سكص ) عضٕ ادازٚ املسكص(اضتشازٙ ادتٕدٚ بامل



                                                                                                   

 
 :دمي٘تطٕٖس الرباوج االكادميٗٛ ٔ االعتىاد االكا دتٍٛ التدطٗط االضرتاتٗج٘أعضاٞ 
 الٕظٗفٛ الصفٛ
 زٟٗظ دتٍٛ التدطٗط ٔالتطٕٖس  المجٍٛ زٟٗظ
 ودٖس وسكص ادتٕدٚ اادتٍٛوكسز 

 زتمظ األوٍاٞممجن عَ  عضٕ اجملمظ
 األوني العاً

 املطجن العاً
 اضتشازٙ وسكص ادتٕدٚ

      
 

 املتابعٛ االكادميٗٛ :أعضاٞ دتٍٛ 
 الٕظٗفٛ الصفٛ

 ٕدٚ ودٖس وسكص ادت زٟٗظ المجٍٛ
 املٍطل العاً لمجٕدٚ وكسز اادتٍٛ
 وٍطك٘ المجٍٛ بالكمٗات  عضٕ اجملمظ

    
 



                                                                                                   

 
 

 األداٞ ٔالتطٕٖس املطتىس بالكمٗٛٔ تكٕٖي أعضاٞ دتٍٛ تكٗٗي 
 الٕظٗفٛ الصفٛ

 ودٖس وسكص ادتٕدٚ زٟٗظ المجٍٛ
 املٍطل العاً لمجٕدٚ جٍٛموكسز ال

 اتالكمٗ داٞ عى عضٕ اجملمظ
     

 
 اً املّ  -0

 ) أ(   وّاً زتمظ ضىاُ ادتٕدٚ
ٖعترب اجملمظ ِٕ ادتّٛ العمٗا إلدازٚ ادتٕدٚ يف ادتاوعٛ ٔتٍدزج ضىَ وّاوْ البت يف الكضاٖا ٔ اصداز الكسازات 

 املتعمكٛ بادتٕدٚ ٔتشىن :
 وساجعٛ ٔاقساز ارتطٛ االضرتاتٗجٗٛ لمجاوعٛ  -0

 لطٍٕٖٛ لمجٕدٚوساجعٛ ٔ اقساز ارتطٛ الطٍٕٖٛ التٍفٗرٖٛ ٔ املٗصاٌٗٛ ا -0

 إعتىاد املكافاٞات ٔ االجٕز لمعاومني يف ادازٚ ادتٕدٚ -3

 وتابعٛ ٔتكٗٗي ضري تٍفٗر ارتطٛ الطٍٕٖٛ لمجٕدٚ -2

 إعتىاد تعٗني األعضاٞ العاومني يف ادازٚ ادتٕدٚ -5



                                                                                                   

 

 ادتٕدٚ بطض وسكص(   وّاً ب)  
 ّاوْ :ٖعترب املسكص ِٕ  ِٕ ادتّٛ التٍفٗرٖٛ إلدازٚ ادتٕدٚ يف ادتاوعٛ ٔ تشىن و

 تٍفٗر واٖكسٓ زتمظ ضىاُ ادتٕدٚ وَ قسازات ٔتٕصٗات  -0

 إعداد األعىاه التالٗٛ ٔزفعّا اىل اجملمظ إلقسازِا: -0

 . ارتطٛ االضرتاتٗجٗٛ لمجاوع0-0ٛ
 . ارتطٛ الطٍٕٖٛ ٔ املٗصاٌٗٛ الطٍٕٖٛ لمجٕد0-0ٚ
 . التعاقد وع وطتشاززَٖ لمجٕد0-3ٚ
 . التٕظٗف يف املسكص0-2
 ٔ االجٕز لمعاومني باملسكص. املكافاٞات 0-5
 ملا مت تٍفٗرٓ يف ارتطٛ الطٍٕٖٛ التٍفٗرٖٛ لمجٕدٚالطٍٕٙ التكسٖس  0-6
 بات ادتٕدٚ تطم. االحتٗاجات الالشوٛ مل0-7
 . ٌتاٟج التكٗٗي ارتاصٛ باألعتىاد االكادمي٘ ٔ كرلك كفاٞ األداٞ االكادمي٘ ٔ االداز0-8ٙ

 لمجٕدٚ يف الكمٗات ٔالٕحدات االدازٖٛ طٛ الطٍٕٖٛوساقبٛ ٔتكٗٗي ضري تٍفٗر ارت -3

 تكٗٗي كفاٞٚ االداٞ االكادمي٘ ٔ االدازٙ -2

 تٍفٗر دٔزات لم٠ّٗٛ االكادميٗٛ ٔ االدازٖٛ لمتٕعٗٛ بجكافٛ ٔ اِىٗٛ ادتٕدٚ -5

  



                                                                                                   

 
 ضبط ادتٕدٚ دٖس وسكصووّاً (   ج) 

 .وتابعٛ تٍفٗر وّاً املسكص -0

 .االجتىاع دٔزٖا بأعضاٞ املسكص -0

 .املشازكٛ يف اعداد ارتطٛ االضرتاتٗجٗٛ ٔ ارتطٛ الطٍٕٖٛ يف املسكص ضىَ دتٍٛ "التدطٗط االضرتاتٗج٘" -3

 .ٔاملتعاومني وعْ اقرتاح املكافاٞات ٔاالجٕز لمعاومني باملسكص  -2

 .الطٍٕٖٛ التٍفٗرٖٛ لمجٕدٚ ططاعداد التكازٖس الطٍٕٖٛ ملا مت تٍفٗرٓ يف ارت -5

 .ٕدٚالسفع باالحتٗاج ملطتشازٙ ادت -6

 .ٔ اختاذ االجساٞات الالشوٛ الٌتعاوْ ٔاٌضباطْ وتابعٛ اداٞ العىن باملسكص -7

 .تٍفٗر دٔزات لم٠ّٗٛ االكادميٗٛ ٔ االدازٖٛ لمتٕعٗٛ بجكافٛ ٔ اِىٗٛ ادتٕدٚ االشساف عمٜ-8

 .اعداد األدلٛ ٔالمٕاٟح ٔعسضّا عمٜ اجملمظ-9

 .متجٗن املسكص اواً الػري-02 

 
 لعاً لمجٕدٚاملٍطل ا(   وّاً د)  

 .الْٗ املٕكمٛوطاعدٚ ودٖس املسكص يف كافٛ االعىاه   -0

 .باملسكص املتعمكٛاالعداد لالجتىاعات  -0

 .وتابعٛ تٍفٗر قسازات املسكص -3

 .املطاِىٛ يف ٌشس ثكافٛ ادتٕدٚ -2



                                                                                                   

اعداد ارتطٛ االضرتاتٗجٗٛ ٔ ارتطٛ الطٍٕٖٛ يف املسكص ضىَ دتٍٛ "التدطٗط يف  االشرتاك وع ودٖس املسكص -5
 .الطٍٕٖٛ التٍفٗرٖٛ لمجٕدٚ ططالتكازٖس الطٍٕٖٛ ملا مت تٍفٗرٓ يف ارتٔيف اعداد  ضرتاتٗج٘"اال

 وتابعٛ تٍفٗر خطط ادتٕدٚ يف املسكص ٔمجٗع األقطاً االكادميٗٛ ٔاإلدازٖٛ . -6

 اإلدازٖٛ.وتابعٛ ٔوساقبٛ ٔتكٗٗي تطبٗل وبادئ ادتٕدٚ يف الكمٗات ٔالٕحدات  -7

 .ك٘ املسكص ٔ السفع بّا اىل ادازٚ املسكصتمك٘ التكازٖس الدٔزٖٛ وَ وٍط -8
 

 وٍطك٘ ادتٕدٚ يف الكمٗات ٔالٕحدات االدازٖٛ(   وّاً )ٓ
 .تٍفٗر االعىاه املتعمكٛ بادتٕدٚ ٔاليت ٖكمف بّا وَ املٍطل العاً لمجٕدٚ  -0

 اإلدازٖٛ.ٌشس ثكافٛ ادتٕدٚ عمٜ وطتٕٝ الكمٗٛ أ الٕحدٚ  -0

 .االشرتاك يف دتاُ ادتٕدٚ -3

 اإلدازٖٛ.عمٜ وطتٕٝ الكمٗٛ أ الٕحدٚ ٔعمٜ تكٗٗي كفاٞٚ األداٞ تطبٗل وبادئ ادتٕدٚ االشساف عمٜ  -2

 اإلدازٖٛ.عمٜ وطتٕٝ الكمٗٛ أ الٕحدٚ  زفع تكازٖس دٔزٖٛ عَ تٍفٗر ارتطٛ الطٍٕٖٛ -5

 اإلدازٖٛ.السفع بأٙ صعٕبات أ اقرتاحات تتعمل بادتٕدٚ  عمٜ وطتٕٝ الكمٗٛ أ الٕحدٚ  -6

 .زٖٛ وَ وٍطك٘ املسكص ٔ السفع بّا اىل ادازٚ املسكصتمك٘ التكازٖس الدٔ -7

 
 
 
 



                                                                                                   

 
 ضكستازٖٛ ادتٕدٚ وّاً )ٔ( 
  .التخضري الجتىاعات زتمظ ضىاُ ادتٕدٚ ٔ اجتىاعات وسكص ضبط ادتٕدٚ ٔحضٕزِا ٔتٕثٗكّا -0

 .تطجٗن الربٖد الٕازد ٔالصادز يف ضجالت خاصٛ -0

 .تٍعٗي ٔ ازشفْ الطجالت ارتاصٛ باجملمظ أ املسكص -3

ٗاً بكن االعىاه الطكستازٖٛ اليت ٖكمف بّا وَ قبن ودٖس املسكص أٔ املٍطل العاً لمجٕدٚ أٔ زٟٗظ زتمظ الك -2
 .ضىاُ ادتٕدٚ

 
 

 اضتشازٙ وسكص ادتٕدٚوّاً ( )ش
 .تكدٖي االضتشازات ارتاصٛ بادتٕدٚ ٔاالعتىاد االكادمي٘ -0

 .املشازكٛ يف دتاُ ادتٕدٚ -0

 
 ٔ املعاٖري االكادميٗٛ يف الكمٗات العمىٖٗٛس الرباوج تطٕ التدطٗط االضرتاتٗج٘ دتٍٛوّاً )ح( 
 .ٔضع ارتطط االضرتاتٗجٗٛ لمجاوعٛ -0

 .ٔضع الطٗاضات لضىاُ حتكٗل االِداف االضرتاتٗجٗٛ لمجاوعٛ -0

 .ارتطٛ الطٍٕٖٛ ٔوٗصاٌٗٛ ادتٕدٚ ٔضع -3

  .السفع مباٖتي اجناشٓ اىل املٍطل العاً لمجٕدٚ -2



                                                                                                   

 .كسزات ٔارتطٛ الدزاضٗٛ لمرباوج االكادميٗٛ ادتدٖدٚاعداد املٕاصفات ٔتٕصٗف امل-5        

 .وساجعٛ ٔ حتدٖح الرباوج االكادميٗٛ كن ضٍتني-6

 .ٔشازٚ التعمٗي العال٘–التأكد وَ تٕافل الرباوج االكادميٗٛ وع وتطمبات زتمظ االعتىاد االكادمي٘ -7

ٔحدٚ الكبٕه ٔالتطجٗن  -٠ٗٛ االكادميٗٛ اهل –ارتدط الدزاضٗٛ -املكسزات -تكٗٗي البٍٗٛ االكادميٗٛ )الرباوج-8
 .ٔشازٚ التعمٗي العال٘–ٔغريِا ( وع وتطمبات زتمظ االعتىاد االكادمي٘ 

 .ٕدٚادت ودٖس وسكصاىل  السفع باملكرتحات لتطٕٖس العىمٗٛ التعمٗىٛ-9

 

 املتابعٛ االكادميٗٛ :دتٍٛ وّاً )ٙ( 
 ٗٛ يف مجٗع األقطاً االكادميٗٛ .وتابعٛ ضري العىمٗٛ التعمٗىٗٛ ٔاالعىاه االكادمي -0
 تٕفري قاعدٚ بٗاٌات تعّس ودٝ تٍفٗر املٍّج االكادمي٘ .-0
 وتابعٛ أٔجْ الكصٕز ٔوعادتتّا لطري العىمٗٛ التعمٗىٗٛ يف مجٗع األقطاً االكادميٗٛ .-3
 املشازكٛ يف حتطني األداٞ االكادمي٘ .-2
 . ادمي٘ يف مجٗع األقطاً ٔالكمٗات االكادميٗٛالتأكد وَ تٍفٗر وتطمبات ادتٕدٚ ٔاالعتىاد االك-5

 
 
 

 



                                                                                                   

 األداٞ ٔالتطٕٖس املطتىس بالكمٗات ٔ الٕحدات االدازٖٛٔ تكٕٖي دتٍٛ تكٗٗي وّاً )ك( 
 تكٗٗي األداٞ( –) ودٝ االجناش اعداد مناذج التكٗٗي   -0

 .التخدٖح الدٔزٙ ملؤشسات األداٞ يف مناذج التكٗٗي -0

 اإلدازٖٛ.اتٗجٗٛ لمجاوعٛ عمٜ وطتٕٝ الكمٗٛ أ الٕحدٚ تكٗٗي ودٝ تٍفٗر ارتطٛ االضرت -3

 .تكٗٗي ودٝ تٍفٗر ارتطٛ الطٍٕٖٛ لمجٕدٚ عمٜ وطتٕٝ الكمٗٛ -2

 .تكٗٗي كفاٞٚ االداٞ االكادمي٘ ٔاالدازٙ ٔحتمٗن ٌتاٟجْ   -5

 ودٖس وسكص ادتٕدٚ.اىل ٔوكرتحات تكٕٖي السفع بٍتاٟج التكٗٗي   -6

 
 خطٛ املسكص يف املسحمٛ الكادوٛ

 0207عداد ارتطٛ الطٍٕٖٛ ٔوٗصاٌٗٛ ادتٕدٚ لمعاً ا  -0

 . التكٗٗي الرات٘ لمىسحمٛ االٔىل وَ االعتىاد االكادمي٘ يف ادتاوعٛاضتكىاه  -0

 (.وَ االعتىاد االكادمي٘  الشسٔع يف التكٗٗي الرات٘ )املسحمٛ الجاٌٗٛ -3

 وتابعٛ اضتكىاه وتطمبات املسحمٛ االٔىل وَ االعتىاد االكادمي٘ يف ادتاوعٛ -2

 وساجعٛ ٔحتدٖح الرباوج االكادميٗٛ -5

 0205 - 0205اعداد ارتطٛ االضرتاتٗجٗٛ لمجاوعٛ  -6

 

 


