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ادركت جامعة الرازي الدور املهم واحليوي ملنظومة التعليم يف التنمية ال�شاملة، كما 

من  التعليمية  املنظومة  جودة  تطـوير  واأهمية  تواجهها،  التي  التحديات  وعت  اأنها 

مت  لذا  االكادميي،  واالعتماد  اجلـودة  �شمان  اآليـات  واإتباع  مبنهجيات  االأخذ  خالل 

اإن�شاء املركز بناء على قرار رقم ).....( ل�شنة 2014م.  حيث يعترب املركز اجلهة 

املخولة بتطوير ومتابعة �شوؤون �شمان اجلودة و االعتـماد االكادميي يف اجلامعة.

المقدمة
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التطلع اإيل جعل اجلامعة فى م�شاف اجلامعات التى يت�شم خريجوها بالتميز يف خمتلف املجاالت  

والقدرة التناف�شية العلمية والعملية.

1. متكني اجلامعة من حتقيق روؤيتها ور�شالتها.

2. ن�شر الوعي بثقافة  التطوير واجلودة وتطبيقها يف جميع جماالت االأداء فى اجلامعة.

3. متابعة تنفيذ خطط التدريب فى املجاالت املختلفة.

4. ا�شتمرارية حت�شني نظام متابعة وتقييم اأداء وحدات �شمان اجلودة.

واجناز  اجلودة  ل�شمان  الداخلي  النظام  على  للحفاظ  باجلامعة  للكليات  الفني  الدعم  تقدمي   .5

خمرجات م�شروعات التطوير املختلفة وتاأهيل تلك الكليات لالعتماد.

الربامج  تو�شيفات  اإعداد  يف  وم�شاعديهم  التدري�س  هيئة  واأع�شاء  القيادات  قدرات  تعزيز   .6

واملقررات واإعداد التقارير الدورية واملقررات والربامج.

7. حتقيق توا�شل فعال بني املركز و وحدات اجلودة بالكليات.

8. التعاون مع املراكز املماثلة حمليا واإقليميا.

االدارى  والتطوير  لكافة حماورالتعليم  التطوير  و دفع عملية  لن�شر مفاهيم اجلودة  بيئة  ايجاد 

ا�شتنادا اىل معايري  جمل�س �شمان اجلودة واالعتماد االأكادميى و تتوافق مع ر�شالة وروؤية اجلامعة.

رؤية المركز

أهداف المركز

رسالة المركز 
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1- ت�شكيل الهيكل االإدارى والتنظيمى للمركز وحتديد املهام الوظيفية لالأع�شاء.

2- االإجتماع دوريا باأع�شاء املركز.

3- اإعداد اخلطة ال�شنوية الأن�شطة املركز بالكليات .

4- اقرتاح املكافاآت واالأجور للعاملني باملركز واملتعاملني معه.

5- اإعداد التقرير ال�شنوي عن ن�شاط املركز بالكليات والتقارير الدورية التي تقدم عن �شري العمل.

للمركز  املوكولة  املهام  الإجناز  اجلامعة  خارج  اأو  داخل  من  اخلرباء  من  يراه  مبن  اال�شتعانة   -6

وحتقيق اهدافه.

7- متابعة اأداء العمل باملركز واإتخاذ االإجراءات الالزمة الإنتظامه واإن�شباطه.

8- االإ�شراف على حمالت التوعية بثقافة اجلودة جلميع العاملني باجلامعة.

9-   متثيل املركز اأمام الغري

مهام مدير المركز
1- م�شاعدة مدير املركز يف كافة االعمال املوكلة اليه

2- االإعداد لالجتماعات الدورية للجان اجلودة  .

3-  ت�شيري العمل باملركز ومتابعة تنفيذ قرارات املركز.

1.  امل�شاهمة يف ن�شر ثقافة اجلودة يف اجلامعة ودعم االأن�شطة املتعلقة بها. 

4-  اإعداد التقرير ال�شنوي عن ن�شاط املركز ووحداته بالكليات والتقارير الدورية التي تقدم عن �شري العمل.

5-  متابعة ومراقبة �شريالعمل يف وحدات وم�شاريع �شمان اجلودة القائمة بالكليات، وتلقي التقاريرالدورية 

من من�شقي الوحدات، ومتابعة تنفيذ التو�شيات، واملوافقة على واأعتماد التقاريراملرفوعة من من�شقي الوحدات 

اإىل مركز �شمان اجلودة واالإعتماد االكادميي

6-  العمل على دفع عجلة تطويراالأداء والتح�شني امل�شتمر.

7-   متابعة م�شاريع �شمان اجلودة القائمة بالكليات واالجنازات اخلا�شة بكل مرحلة.

مهام مساعد مدير المركز
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1- التح�شري لالجتماعات الدورية للمركز وطباعة املحا�شر

2- ت�شجيل الربيد الوارد يف �شجالت وكذا ت�شجيل الربيد ال�شادر يف �شجالت خا�شة يدون فيها توجيهات مدير املركز .

3- طباعة الر�شائل واملذكرات ال�شادرة عن املدير واأي اأعمال طباعة اأخرى.

4- تنظيم املرا�شالت ال�شادرة والواردة يف ملفات خا�شة بها.

5- فتح ملفات مرا�شالت داخلية وفتح ملف مرا�شالت خارجية مع اجلهات املختلفة

6- اأي مهام واخت�شا�شات اأخرى يكلف بها من قبل مدير املركز او نائبه.

1. تقدمي اال�شت�شارات اخلا�شة باجلودة واالعتماد االكادميي 

2. امل�شاركة يف تطوير الربامج االأكادميية يف خمتلف الكليات يف اجلامعة . 

مهام سكرتارية المركز

مهام مستشار المركز

1. ن�شر ثقافة اجلودة واالعتماد على م�شتوي الكلية  .

2. االإ�شراف على تطبيق برنامج اجلودة بالكلية  

3. االإ�شراف على تقومي االأداء  يف الكلية  

4. االإ�شراف على تنفيذ برنامج التقومي  و االعتماد االأكادميي  

5. االإ�شراف على اإعداد وتنفيذ اخلطط التطويرية واالإ�شرتاتيجية للكلية  . 

6.  التعرف على اأي �شعوبات تواجه برامج التطوير واجلودة واقرتاح احللول لها.  

7. ما يحال اإليه من موا�شيع ذات �شلة بالتطوير واجلودة.

1- متابعة التقومي الذاتي للكليات يف اجلامعة .

2- متابعة اعمال اللجان الداخلية 

3- متابعة النظم الداخلية للجودة بالكليات

4- متابعة التح�شني امل�شتمر للقدرة املوؤ�ش�شية والفاعلية التعليمية للكليات 

5- القيام بتقييم اأداء اجلامعة والرفع بالتقييم اىل ادارة املركز . 

6- متابعة تطوير موؤ�شرات االأداء امل�شتخدمة يف اجلامعة.  

 مهام منسقي وحدات الجودة بالكليات

 مهام لجنة تقويم األداء والتطوير المستمربالكليات
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مرحلتي  يف  املجتمع  وخدمة  العلمي  والبحث  والتعلم  التعليم  عنا�شر  جميع  لتطوير  للجامعة  اإ�شرتاتيجية  خطة  و�شع   .1

البكالوريو�س والدرا�شات العليا، وو�شع ال�شيا�شات واالآليات التي ت�شمن ا�شتمرارية التطوير والتح�شني .

البكالوريو�س  مرحلتي  يف  املجتمع  وخدمة  العلمي  والبحث  والتعلم  التعليم  تطوير  يتطلبها  التي  االحتياجات  حتديد    .2

والدرا�شات العليا.

3.  و�شع �شيا�شة واآلية ل�شمان التحديث امل�شتمر لهذه العنا�شر وفقا ملا تتطلبه املتغريات املحيطة.

4.  حتديد ال�شيا�شات واالآليات التي توؤدى اإىل حتقيق االأهداف االإ�شرتاتيجية للجامعة

جمل�س  ملتطلبات  طبقا  املختلفة  اجلامعة  كليات  بجميع  التعليمية  الربامج  وتقارير  موا�شفات  اإعداد  متابعة   -1

 . االأكادميي  االعتماد 

اجلامعة. كليات  جلميع  بها  والت�شفرياخلا�س  الدرا�شية  املقررات  كافة  ومراجعة  حتديث  متابعة   -2

مهام لجنة التخطيط األستراتيجى

 مهام لجنة تطوير البرامج التعليمية والمعايير االكاديمية

 – – اأمكانية البحث االألكرتونى عن الكتب واملراجع  1- عمل درا�شات على الو�شع احلاىل للمكتبة )عدد الكتب واملراجع احلديثة 

مواعيد العمل – ن�شبة الرتدد – توفر اأخ�شائيني فى املكتبات – اأمكانية الت�شوير – امل�شاحة – االإ�شاءة – التهوية – و�شائل االأمان(

2- عمل درا�شات على الو�شع احلاىل لقاعات التدري�س ) توفر و�شائل تدري�س حديثة – االأ�شاءة – امل�شاحة – االأثاث(

3 عمل درا�شات على الو�شع احلاىل للمعامل )االأ�شاءة – امل�شاحة – التهوية – و�شائل االأمان – توفر االأجهزة احلديثة والكيماويات 

واملواد اخلام – توفر الفنيني املدربني – وجود اأر�شادات معلنة ملواجهة الكوارث.(

4- عمل درا�شات على الو�شع احلاىل لو�شع اأع�شاء هيئة التدري�س.

5- رفع التقارير اخلا�شة بالدرا�شات املختلفة اإىل جلنة التخطيط االأ�شرتاتيجى.

3- التاأكد من حتديث وتطوير الربامج واملقررات الدرا�شية لتتوافق مع جمل�س اجلودة واالعتماد االكادميي

4- متابعة تطوير نظم تقومي اع�شاء هيئة التدري�س وم�شاعديهم والطالب واالمتحانات بالكليات والتاأكد من توافقها مع متطلبات 

ومعايري لتتوافق مع جمل�س اجلودة واالعتماد االكادميي

5-  متابعة تطوير العملية التعليمة والتعلمية وتكنولوجيا التعليم .

 مهام منسقي وحدات الجودة بالكليات
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1- توفري مقر للمركز

2- ت�شكيل الهيكل االإدارى والتنظيمى للمركز وحتديد املهام الوظيفية لالأع�شاء.

3- عمل دليل للمركز

4- ان�شاء وحدات �شمان اجلودة واالعتماد االكادميي يف الكليات املختلفة

5- عقد ور�س عمل جلميع اللجان يف املركز

6- تنفيذ املرحلة االأوىل من االعتماد االأكادميي يف جامعة الرازي 

7-  تفعيل املوقع االلكرتونى للجامعة.

8- عمل بريد الكرتونى للمركز على املوقع االلكرتونى للجامعة

9- االعداد للدرا�شة الذاتية للجامعة ح�شب معايري جمل�س �شمان اجلودة واالعتماد االكادميي.

خطة المركز فى الفترة من2014م الى 2015م
من اأجل الو�شول اإىل فهم م�شرتك جلميع امل�شطلحات واملفاهيم 

امل�شتخدمة يف هذا الدليل، مت اإعداد �شرح لها وفقًا لالآتي:

1.املركز :

مركز �شمان اجلودة واالعتماد  االكادميي يف اجلامعة .

 2. الدليل :

دليل �شمان اجلودة واالعتماد  االكادميي يف اجلامعة

3. اجلودة :

تعني الدقة واالإتقان عرب االلتزام بتطبيق املعايري القيا�شية 

يف االأداء.

4. �شمان اجلودة :

ال�شحيح  الوقت  فى  واالإجراءات  االآليات  تطبيق  من  التاأكد 

واملنا�شب؛ للتحقق من بلوغ اجلودة امل�شتهدفة بغ�س النظرعن 

كيفية حتديد معايري هذه النوعية

5. اخلطة :

جمموعة اأن�شطة اأو عمليات مرتابطة الزمة لتحقيق االأهداف.

6. الدرا�شة الذاتية :

وحتديد  اجلامعة،  يف  الراهن  الو�شع  وت�شخي�س  تو�شيف 

مواطن القوة وال�شعف واأ�شاليب التح�شني والتطوير.

المصطلحات والمفاهيم
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7. االأداء :
مقيا�س ملا مت اإجنازه من عمل من قبل اجلامعة

اأ . تقييم االأداء :-
العملية التي يتم من خاللها اإخ�شاع اأداء املوؤ�ش�شة اأوالربنامج للحكم والتقدير ب�شورتيه 
املقايي�س  ا�شتخدام  خالل  من  املعتمدة  االأهداف  من  انطالقًا  وذلك  والنوعية،  الكمية 
املرجعية التي ت�شاعد على فهم واإدراك العالقة بني خمتلف العنا�شر اخلا�شة بالتقييم.

8. االعتماد :
اجلامعة  اأن  من  التاأكد  اأجل  من  املركز  بها  يقوم  التي  والعمليات  االإجراءات  جمموعة 
قد حققت �شروط وموا�شفات اجلودة و�شمانها املعتمدة، واأن براجمها تتوافق واملعايري 

املعتمدة واملعلنة.
اأ- االعتماد املوؤ�ش�شي :-

اأن اجلامعة لديها املقدرة واالإمكانات على تنفيذ ر�شالتها واأهدافها املعتمدة،  التاأكد من 
العاملني  ذلك  وي�شمل  وامل�شادر،  املرافق  كفاية  حول  حمددة  وحماور  ملعايري  وفقًا 
اإجناز  وم�شتويات  واملناهج  امل�شاندة  والطالبية  االأكادميية  اخلدمات  وتوفري  باجلامعة، 

الطلبة واأع�شاء هيئة التدري�س وغريها من مكونات املوؤ�ش�شة التعليمية.

ب- االعتماد االكادميي :-
املوؤ�ش�شي؛  االعتماد  على  حا�شلة  مبوؤ�ش�شة  الربامج  تقييم 
للتاأكد من جودة هذه الربامج ومدى حتقيقها ملتطلبات ال�شهادة 
املمنوحة مبا يتفق مع املعايري وال�شوابط املعلنة، واالعرتاف 
اأو و�شل اإىل احلداالأدنى  باأن الربنامج التعليمي بها قد حقق 
اأقل تقدير من معايري الكفاية واجلودة املو�شوعة �شلفًا  على 

من قبل املركز.
9. االآليات:

جمموعة من القواعد الالزمة لتنفيذ العمل
10. التقييم :

التح�شني  بهدف  االأن�شطة  كل  يف  االأداء  جودة  قيا�س  عملية 
امل�شتمر لالأداء امل�شتقبلي.

11.التقومي :
نتائج  على  بناًء  تتخد  واالأ�شاليب  االإجراءات  من  جمموعة 
لبلوغ  عليها  املتعارف  املعايري  تنفيذ  �شمان  تكفل  التقييم، 

م�شتويات اجلودة امل�شتهدفة يف املوؤ�ش�شات التعليمية 
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