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 امللسمة

ا  ثـمل اجلامـة            ص يف امخـومي اجلامـي.ومًسوتُو ؿىل حتلِق ب  وذكل هبسف  ثضلك مس متص، مخعسٍص ب فضل ممارساث اجلودت وامخعٍو

ص امخـومي  ة مـمتست، وخمصخاث ثـوميَة ختسم امحالد وسوق امـمل وحهنغ ابجملمتؽ مس خوايث ثعٍو س ممارساث امخـومي مبا ًضمن جصامج كًو اجلامـي وجتًو

ا مؤسس َا مرتثلي وحكون يف امعفوف ال وىل مؽ مثَالهتا يف امـصا وؿىل  ق،امـصايق ، وب ًضا هتسف اجلامـة نوـمل حنو ضٌلن ثيافس َة اجلامـة ومتزُي

ق ثيفِش  مل، مس خوى امـا كوميَا يف امخـومي امـايل وامححر امـومي وذسمة خامـة امكوفة. واُساف رؤًة ورساةلذكل ؾن ظًص ن اهمتزي ا  اجملمتؽ  حِر ا 

مصؤًة ا وفق املـصيف كذعادوجسِم يف حمنَة الا  جملمتؽمخلسمي ثـومي وب حباج ؿومَة ممتزيت ختسم ا ا مصساةل اجلامـة اميت هتسف.وثعحَلامصؤًة  ب تـاد ُشٍ يه

 .امللدةل مل ؾوامامسامِة 

 امخعور املس متصاحلايل ذي  املـصيف ب ساس ٍمتثل يف امـمل جكفاءت وفـامَة مؽ مذغرياث امـرص ومس متص ومعوة رضوري اجلودت معل ولن       

ص ممارساث وب وضعة ا حكٌصس هجود ،فِجة دسارعمل ا  اومعوَاهتا وخمصخاهتا وفق مـاًري كِاس َة، وحتلِل مبسذالهتايؼومة اجلامـَة مل وظاكاث مخعٍو

ملا ًلاتوِا من ثعور رسًؽ يف امـمل وثلسم مواكحا اخلصجي ثضلك مس متص،  حودت مس خوى ،ورفؽ مخلسمي ذسمة ثـوميَة ب رىق داءالاس متص يف مل نوخحسني ا

 يف مـاًري اجلودت
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ص اجلامـي واجلودت اميوؾَة ن  ازلمَل وؿوََ ثعصخ ممك         مبن  ابلس خـاهة امـةوخمعط وثوزًؽ مـاًري اجلودت، اميت سـت اجل خيخرص هؼماشلي وخعٍو

 حتت ثوحهياث كِاداث اجلامـة. هلم اخلربت يف ُشا اجملال 

لة مخسعة مخوضَح وجسَِل همام انوجان ومسؤومَاهتا دلَؽ ا  ؿىل ُشا  اجلامـةداًرني، ومت امـمل من الاسوتني وملً وكس مت ثلسمي ُشا ازلمَل تعًص

لة حمرتفة وثعممي سِل املصاءت ملستازلمَل   .ؿام حىت ًلسم ممك تعًص
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 لكمة رئُس اجلامـة

 :تـس ب ما وب هل وسمل، ؿوََ هللا ظىل دمحم هحٌُا ؿىل وامسالم وامعالت امـاملني، رة هلل اذلس

واكهت ثضم لكَيت امعة  1987اكهون ال ول دٌسمرب ؿام  03ب وضئت   يف  فلس امـصاق، يف اجلامـاث ب ؾصق من  ب ن خامـة امكوفة

حا واكهت اتتـة نوجامـة املسدٌرصًة، ويف ؿام  مت  1989وامرتتَة نوحياث، وخسٍص ابشلكص ب ن لكَة امعة اكهت كس ثب سست كدل ذكل تـلس ثلًص

َة وكسم امخارخي. ،ثب سست لكَيت ال دارت والاكذعاد وامـووم وامِيسسة ثب سُس لكَة الآداة واكهت جض متل ؿىل كسمني فلط ٌُل: كسم انوغة امـصت 

كسٌل اتتـا ملكَة  اكن ب ظحح املاهون لكَة مس خلةل تـس ب ن0114. ويف ؿام 1999، ثحـهتا امعَسةل ؿام 1997، مث لكَة امزراؿة ؿام 1993ؿام

غ وظة ال س يان و  0116ال دارت والاكذعاد. وصِس ؿام  ؿادت فذح لكَة امفلَ اميت ثب سُس لكَاث اهمتًص امعة امحَعصي، كٌل صِس ذكل امـام ا 

وضَاث ثب سست لكَيت  0118، ويف ؿام 1991وب مغَت تلصار س َايس ؿام  1958اكهت كس ثب سست ؿام   ولكَة امرتتَةؿووم احلاسوة وامًص

كسٌل ؿومَا. وحماوةل اجلامـة حـل  78وجض متل ؿىل لكَة يف ادذعاظاث خمخوفة ومذيوؿة،  01. خامـة امكوفة امَوم ثضم  امصايضَة امحسهَةوؿووم

س من الاجنازاث واملكدس حاث معوحهتا  امربامج الااكدميَة مذعاتلة مؽ  احذَاخاث سوق امـمل يف اكساهما امـومَة. كٌل ثخعوؽ اجلامـة مخحلِق املًز

ا .وب ساثشهتا من ذالل امـمل ازلؤوة ؿىل حتلِق امخوسؽ يف لكَاهتا وب كساهما امـومَة   ومصاكُز

 رغحة من واهعالكاً  .امـصاق مس خوى ؿىل اجلامـاث ب كرب من امَوم ب ظححت حىتال ؿساد   وثيايم ازلراس َة، ازلفـاث اس خلدال ان ثواىل 

 امخـومي ، يف رائست حكون ب ن يف مصؤٍهتا  وحتلِلاً  فهيا، رسنيانسل اهمتزي حتلِق يف اجلامـة
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َل يف امربانمج رساةل مؽ ومتاص َاً  اجملمتؽ، وذسمة امـومي امححر جمال يف واهمتزي   يف حبثَة وهماراث ؿومَة ميوكون كسراث مذرععني  ثبُ 

 . وهميَة خمخوفة، ثجمال

املؤسيس، وحصظا مٌا مخحلِق  امـمل حنو امـمل وثوخَ حصظت اجلامـة ؿىل امـمل يف حتلِق مذعوحاث الاؾامتد املؤسيس وامرباجمي ،

 مـزٍتن والاؾخسال، اموسعَة ومهنج ال سالمِة، وفق  املحادئ ب فصادٍ ًـُش حِوي جممتؽ تياء ، ثعوـاث اموزارت ومعال جصؤًة امحالد املس خلدوَة 

هتم رهثم وخفورٍن اموظيَة، هبٍو ق امثلايف اب  جياتَة وخاذتة، تُئة يف امـًص  . نومواظيني َاتاحل  حودت ملوماث فهيا ثخوافص ا 

يف تـغ املكَاث مهنا امعة  امحاكمورًوس مربانمج امرباجمي الاؾامتد حتلِق ؿىل امـمل حنو حثَثة دعواث اجلامـة دعت فلس لكَ مِشا

ملكَاث نومـاًري اموظيَة نومجامس امخحسني  املصاحـة فًصق جزايرت حؼَت اميت املكَاث ب وىل وامِيسسة وامعة امحَعصي ، واكهت لكَة امعة

 حنو وامسـي واحلعول ؿىل الاؾامتدًة من جمامس امخحسني اموظيَة ملكَاث امعة،الاؾامتد امرباجمي مذعوحاث اسدِفاء ؿىل املكَة معوت مث امعة ،

  ال ظـست. خمخوف يف املكَة ثعور

 .امخعوـاث هللا وحلق اجلامـة، لكَاث  يف مداراكً  غصساً  اجلِود ُشٍ هللا حـل

 ...وجصاكثَ هللا ورمحة ؿوَمك وامسالم

                                                                                 ب  د. ايرس مفذَ حسون                                                                                                          

 رئُس اجلامـة واكةل
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 دتوضب ت اجلو 

دارت اجلودت والاؾامتد ال اكدميي يف خامـة  ص 0119ازلرايس يف امـام  امكوفةثب سست ا   .كضـحة ضٌلن اجلودت يف كسم امححر وامخعٍو

،اكن نوخـومي امـايل  31/10/0119يف  348ذي امـسد  تـس الامص اموزاري  0111يف اجلامـة ؿام  مس خللثضلك  ودت اجل كسم ضٌلن   وضب  مث 

ة امفين ثوكَس ومصاكدة اجلودت يف  همامَمن ب جصز  آهشاكاجلامـة واكامة دوراث ثًرش زلافة اجلودت حِر اس خحسزت صـحة ازلمع وامخسًر  . ب

كسامتسء كسم امضٌلن تب ؿساد ب مَة نوخلِمي اشلايت  وكس مؤرشاث مـاًري خامـة الاحتاد امـصتَة  ؿىليف لكَاث اجلامـة اكفة اؾامتدا  مل 

  ِق ،،وصلكت جلان نوخسك 

عوحَ وفق ما ً  ِامخحلق ب ُساف  جلامـةرؤًة ورساةل ا حِر راحـت  0100  0118وضؽ كسم ضٌلن اجلودت اخلعة الاسرتاثَجَة ارلس َة 

ص اخلعة ازلراس َة، ص مخوظَف امربانمج  وظَاغة خمصخاث امخـمل نوربانمج، واؾامتدُا، وما سوق امـمل ومـاًري الاؾامتد، وثعٍو ٌس خوزم ذكل من ثعٍو

مالؾامتد  اموظيَةـاًري امل مؤرشاث ؿسد من، ومت ادذَار اموزارتازلراس َة وتياهئا ؿىل خمصخاث امخـمل مبا ًخفق مؽ مذعوحاث  وثواظَف امللصراث

 .ؿوهيا اؾامتدا ، وتياء اخلعطكدل املكَاثامرباجمي واؾامتدُا من 
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 اجلودت كسمرؤًة 

 اجلامـةيف ال تساع واهمتزي يف ممارساث اجلودت 

Excellence and innovation in quality practices at the University 

 اجلودتكسم رساةل 

 ةامخحسني املس متص نوجودت يف مجَؽ وحساث اجلامـة من ذالل ثعحَق ب هؼمة اجلودت احلسًثة زلمع رساةل اجلامـة وحتلِق ب ُسافِا الاسرتاثَجَ

Continuous improvement of quality at all University units through the implementation of effective quality 

systems in supporting the University mission and achieving its strategic goals 
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 اُساف كسم ضٌلن اجلودت وثلومي الاداء

 :امـام امِسف

ص مـموَاث واملِادت وال دارت امخرعَط ص ؿىل وامـمل داذل اجلامـة ال داري  امـمل يف اجلودت هؼام اجلودت،وضحط ثعٍو  ال داء وحتسني ثعٍو

 .زلافهتا وورش اجلواهة، اكفة يف

ساف املسم  :بُ 

 ةمتكني اجلامـة من ثيفِش دعهتا الاسرتاثَجَة اميت حتلق رؤٍهتا و رساههتا من ذالل الاسدامثر ال مثل نوموارد املادًة وامخرشًة املخاح. 

 و ثلِمي ثعحَق امس َاساث و الآمَاث امىت ثسمع حتلِق مـاًري اجلودت امضامةل يف الاداء اجلامـي اكرتاخ و مذاتـة. 

 ثلسمي ازلمع امفين و املـوومايت مدضكِالث اجلامـة اكفة همتكِهنا من ثعحَق مـاًري اجلودت امضامةل. 

 ثوظَف و ثوزَق ال داء ل وضعة اجلامـة امخـوميَة و امححثَة و اخلسمِة. 

 احصوجي  .  و ورش زلافة اجلودت امضامةل تني مٌدس  ي اجلامـة وثفـَل املضاركة امعالتَة  ى ثعحَق مـاًرُي
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  وضؽ ال سس امعحَحة ل وضاء كاؿست تَاانث مذاكمةل ملك ملوماث امـموَة امخـوميَة ؿىل مس خوى اجلامـة واملكَاث وال كسام امـومَة

 .وامضـة واموحساث ال داًرة

 :همام املسم

رؤًة ورساةل وب ُساف املسم الاسرتاثَجَة واخلعط امخيفِشًة ومعادكهتا من كدل جموس اجلامـة وحصوجيِا وثوزَق ب وضعهتا  ظَاغة اكرتاخ .1

 .وفـامَاهتا

 .مذاتـة ثعحَق حماور الاؾامتد املؤسيس والاؾامتد امرباجمي املـمتست من كدل لكَاث اجلامـة وب كساهما .0

ة وامححثَة  اجلودت امضامةل يف ال داء اجلامـي ثفـَل هؼام ضٌلن ثعحَق مـاًري  .3 وب كرتاخ الآمَاث نومصاحـة ازلاذوَة مل وضعة امخـوميَة وامرتتًو

 . وامثلافِة وذسمة اجملمتؽ وثوزَلِا

ا وامخب   .4 ُص دارت اجلامـة مخحلِق رؤٍهتا و رساههتا وفق ب ُسافِا ال سرتاثَجَة وامـمل ؿىل ورشُا ومصاحـهتا وثعٍو كس من حتللِا من دمع ومذاتـة ا 

وفق امخوكِت امزمين احملسد من ذالل ب وسؽ مضاركة دلَؽ  ذالل ملِاس خمصخاث امـموَة امخـوميَة ومسى الامزتام ابمربانمج امخـوميي امللصر

 .  مٌدس  ي اجلامـة وظوحهتا واملس خفِسٍن من ذسماهتا



 

10 
 

خِة و ورش معل تياًء ؿىل الاحذَاخاث ل ؾضاء َُئة  .5 كامة دوراث ثسًر ص همارهتم وامخـًصف ا  امخسٌرس واماكدر امفين و ال داري مخعٍو

  .مبخعوحاث اجلودت وثعحَلِا ؿىل ل رض امواكؽ

ني وامعوحة .6  .وضؽ اخلعط والآمَاث وامربامج مًرش زلافة اجلودت ؿىل مس خوى ب ؾضاء امَِئة امخسٌرس َة و ال داًر

 .ابل ؾٌلل املياظة يف اجلودت والاؾامتد ال اكدمييمتثَل اجلامـة زلي اجلِاث اخلارحِة ذاث امعحَـة املخـولة  .7

اس خزسام امعصق اخملخوفة )من مًضوراث وكخة ومعوايث وورش معل وحمارضاث ...اخل( يف ورش زلافة اجلودت وامخرعَط الاسرتاثَجي   .8

ة وال اكدميَة   .ابجلامـةوورش املـووماث املخـولة ابمخلومي والاؾامتد ال اكدميي ؿىل مس خوي ال كسام ال داًر

ن انوجان وفصق امـمل امالزمة زلراسة املضااي املصثحعة تـٌلدت اجلودت والاؾامتد ال اكدميي ووضؽ اخلعط املياس حة مخحسني اجلودت  .9 حكٍو

ة وال اكدميَة  واسدرشاف املس خلدل ؿىل مس خوى اجلامـة وب كساهما ال داًر

ة وال اكدميَة ووضؽ انووا ح وال حصاءاث امخيؼميَة وضؽ هؼام مذاكمل نوخلومي اشلايت املس متص ل داء اجلامـة وضٌل .11 ن اجلودت موحساهتا ال داًر

 .امالزمة مخيفِش ب ُساف اجلامـة املخـولة تلضااي اجلودت والاؾامتد ال اكدميي

ؿساد دعط امخلومي والاؾامتد ال اكدميي وضٌلن اجلودت وثيفِشُا  .11 حسة خساول  ثلسمي ازلمع واملضورت موحساث اجلامـة اخملخوفة حنو ا 

ؿساد امخلاٍرص ذاث امـالكة ابمخلومي اشلايت وضٌلن اجلودت دلَؽ ُشٍ اموحساث  .مـمتست، و ال رشاف ؿىل ا 
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ؿساد وثيفِش اخلعط املخـولة ابمخلومي والاؾامتد ال اكدميي وضٌلن اجلودت يف اكفة اموحساث ا .10 ال داًرة مـمل ؿىل ثيؼمي ب وضعة اجلامـة املخـولة اب 

 .جلامـةوال اكدميَة اب

كامة ؿالكاث ؿومَة وهميَة تياءت تني اجلامـة واملؤسساث امخـوميَة ال دصى املمتزيت يف ب داهئا مالس خفادت من ذرباث ثكل  .13 امـمل ؿىل ا 

 .املؤسساث يف مجَؽ ما هل ؿالكة تخحسني مس خوى ال داء داذل اجلامـة

َِئاث واجلِاث اخملخعة اخلارحِة ذاث امعحَـة املخـولة ابل ؾٌلل امخًس َق تني وحساث وب كسام اجلامـة اخملخوفة وكشكل امخًس َق مؽ ام  .14

  املياظة تلسم اجلودت والاؾامتد ال اكدميي مدسَِل حعول اجلامـة وجصاجمِا اخملخوفة ؿىل الاؾامتد ال اكدميي

يل دائصت ضٌلن اجلودت يف رفؽ امللرتحاث اميت من صب هنا ال سِام جصفؽ مس خوي ال داء امـومي واملِين يف خمخوف ال كسام ال داًر .15 ة وال اكدميَة ا 

 .اموزارت

ة وال اكدميَة ابجل .16  امـةوضؽ دعة مصحوَة مٌاس حة نومصاحـة ازلورًة ملـاًري اجلودت املـمتست مضٌلن امخحسني املس متص يف ب داء ال كسام ال داًر

ةل املسى م  .17 دارت اجلامـة وب كساهما امـومَة يف وضؽ دعة اسرتاثَجَة ظًو ص معوَيت امخـمل وامخـومي مبا ًدٌاسة مؽ مذعوحاث الاسِام مؽ ا  خعٍو

 امـرص واحذَاخاث اجملمتؽ وسوق امـمل

داراًي وب اكدميَا .18   .ثلسمي امللرتحاث والاسدضاراث حول اسرتاثَجَاث و ب وموايث اجلامـة مخحسني اجلودت داذل اجلامـة ا 
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آمَة نوخـصف ؿىل ثوكـاث ومذعوحاث معالء اجلامـة )ازلاذوَني  .19 تالغِاوضؽ ب  .اموحساث ذاث امـالكة  اكفةاىل واخلارحِني من اجلامـة وا 

َل املس متص ماكفة ب ؾضاء َُئة امخسٌرس مخحسني امـموَة امخـوميَة ابجلامـة ورفؽ مس خوى كسراهتم امخسٌرس َة واهمتزي  .01 ة وامخبُ  يف دمع امخسًر

ة امكوادر امخرشًة ابجلامـة مضٌلن اجلودت ؿىل   مس خوى اجلامـة و ؿىل مس خوى املكَاثذكل. وكشكل دمع وثسًر

حصاءاث حيسد مسذالث اجلامـة ومعوَاهتا مخحسني ال داء وضحط اجلودت، والآمَاث اخملخوفة مصتط وحساث اجلامـة ال داًرة  .01 ص دمَل مال  ثعٍو

 .وال اكدميَة جصساههتا

ة .00 ىل دراساث امخلومي  دميَةاكوال   امـمل ؿىل ضٌلن ثيفِش دراساث امخلومي اشلايت ازلوري ماكفة اموحساث ال داًر ابجلامـة ابل ضافة ا 

  املس خزسمة نومصاحـة اخلارحِة ازلورًة

حصاءاث ثوكَس اجلودت يف املسار امعحَح. .03 ؿساد دمَل ضٌلن اجلودت يف اجلامـة؛ مضٌلن سري ا   .ا 

دارت ا .04 كٌلل دائصت اجلودت اميت هط ؿوهيا هؼام ا  ىل املِام اب  جلودت، والاؾامتد ال اكدميي يف اجلامـة، واميت حمتثل يف .ثوحَِ امـاموني يف اجلامـة ا 

 امصمس الآيت ول س امي تـس اؾامتد املـاًري اموظيَة مالؾامتد املؤسيس ورفؽ امخلٍصص اىل اموزارت وامزام الاكسام خبعة امخحسني
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 امَِلك امخيؼميي ل دارت ضٌلن اجلودت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الجودة ضمان الدارة التنظيمي الهيكل يوضح مخطط
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 همام صـحة ضٌلن اجلودت:

 ب ؿساد و مذاتـة ثيفِش اخلعة الاسرتاثَجَة ملسم ضٌلن اجلودت من اخل حصظني حودت اخملصخاث امخـوميَة نوجامـة. -1

 هتَئة خسول ب ؾٌلل احامتؿاث جموس ضٌلن اجلودت يف اجلامـة ومذاتـة ثيفِش امخوظَاث اميت ثعسر من جموس ضٌلن اجلودت. -0

كامة ورش  -3 امـمل واميسواث اخلاظة تًرش زلافة اجلودت تني ب ؾضاء امَِئة امخسٌرس َة وامعوحة ومجَؽ امـاموني ابجلامـة وامخوؾَة تب مهَة ثعحَق ا 

 ب هؼمة اجلودت ومـاًري الاؾامتد ال اكدميي.

 اؿساد ازلراساث اميت ثـكس واكؽ اجلامـة ووضؽ دعة امخحسني مضن املـاًري اموظيَة وازلومَة. -4

عحَق مـاًري الاؾامتد الااكدميي ازلومَة وحسة ختعط املكَاث واملصاكز نوحعول ؿىل صِاداث الاؾامتد امخرععَة من مذاتـة ث  -5

 املؤسساث امـاملَة امصظَية.

 احصاء معوَة امصكاتة واملخاتـة ازلورًة مخيفِش مـاًري ضٌلن اجلودت والاؾامتد داذل اجلامـة. -6

 دعط امخحسني نولكَاث.مذاتـة اؿساد ثلاٍرص امخلِمي اشلايت و  -7

 اؿساد امخلٍصص اههنايئ امس يوي حللِحة اجنازاث لكَاث اجلامـة. -8

 امربانمج احلكويم. -9

 امخعيَف اموظين جلودت اجلامـاث امـصاكِة - ب  

 .اس امترت ثلِمي ال داء املوسيس نوجامـة  -
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 مل كسام امـومَة من كدل انوجية اموزاًرة.، مؽ اميخاجئ املـعات 0119اس امترت ثلِمي ال كسام امـومَة يف املكَاث مـام   -

 .0100-0118جصانمج الاؾامتد املؤسيس نومـاًري اموظيَة  - ة

 .0100-0118جصانمج الاؾامتد املؤسيس ال اكدميي  - ث

 حفغ وب رصفة امكذة امواردت من اموزارت واملكَاث وامعادرت من املسم وظحاؿة امكذة امصمسَة. -11

س الامكرتوين اخلاص  -11  ابمضـحة.مذاتـة امرًب

 املوكؽ الامكرتوين نولسم. -10

 ؽ اجلامـةتًرش احعائَاث ؿىل موك ثعحَق مدسب  امضفافِة -13

 وحست امخعيَفاث

 :اموحست ُسافا

 الارثلاء تخعيَف اجلامـة دومَاً  -

 حتسني امسمـة الااكدميَة وامعورت اشلُيَة نوجامـة امكوفة -
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 همام اموحست:

كوميي وازلويلامـمل ؿىل رفؽ ماكهة اجلامـة وثعيَفِا ؿىل  -  املس خوى احملًل وال 

 امخـاون مؽ كسم امححر امـومي  ى ثوفري لك احذَاخاث امحاحر من دمع فين مكذاتة امححوج ازلومَة مبرخوف انوغاث -

ًَا. -         جضجَؽ امحاحثني ؿىل امًرش يف ازلورايث املعيفة ؿامل

 اؿساد املوفاث اخلاظة تخلسم اجلامـة  ى امخعيَفاث ازلومَة -

 تـة ال ؿالن ؾن امخعيَفاث امـاملَة وورشُا يف مواكؽ اجلامـةمذا -

 مذاتـة هؼم امخلسم امس يوي دلَؽ امخعيَفاث -

 امخواظل املس متص مؽ مجَؽ اجلِاث ابجلامـة مخوحَة مذعوحاث امخلسم نوخعيَفاث ازلومَة نوجامـاث -

 مذاتـة ثعحَق مـاًري امخعيَفاث امـاملَة  -

  ت يف  امسمـة الااكدميَةمذاتـة مذعوحاث امخعًو

 ت يف امسمـة اموػَفِة  مذاتـة مذعوحاث امخعًو

 مذاتـة ثلسم اجلامـة يف جمال امححر امـومي 

 مذاتـة ثلسم اجلامـة يف جمال الثفاكِاث ازلومَة نوجامـة 
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  مذاتـة ثلسم اجلامـة يف ثعحَق اُساف امخمنَة املس خسامة 

  مَة ثضلك دوريثسكِق حساابث امسادت امخسٌرس َني يف امليعاث امـو 

 31/8/0101اىل  1/9/0119نوفرتت من  0101-0119اجنازاث اموحست ذالل امـام ازلرايس 

 ( جتِزي امحَاانث املعووتة نوخعيَفاث امـاملَةRUR  وTHE  وGreen Metrics  وQS  امـاملي وQS  امـصيب وQS 

ا ؾن  ؿام( ورفـِا مضن اهؼمة حتوَل اميخاجئ اخلاظة جلك ثعيَف مضن امخوكِخاث امزمٌَة  51نوجامـاث اميت ًلل معُص

 احملسدت ملك ثعيَف.

آمَاث امدسجَل يف امليعاث امـومَة نوحاحثني .  اكامة ؿست ورش معل ختخط تخوضَح ب

 

  ثسكِق حساابث امسادت امحاحثني ثضلك دوري يفGoogle Scholar  نوخب كس من حصهتا ل مهَهتا يف امخب زري ؿىل امسمـة

    امـومَة نوجامـة يف حال وحود حساابث غري دكِلة.
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 نتائج التصنيفات مرفقة ادناه
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 صـحة ثلومي الاداء اجلامـي

 :همام امضـحة

 واميت ثمت تـست مصاحل اجناز موفاث ثلومي الاداء )املِاداث امـوَا، امخسٌرس َني، املوػفني( يف اكفة جضكِالث اجلامـة -

آمَة معل امليؼومة الامكرتوهَة مخلومي الاداء. - ة ورشخ ب  اكامة ورش معل مخوضَح امخـواميث اموزاًر

 مذاتـة احصاءاث معوَة ثلومي الاداء. -

 حسة امخلاٍرص اههنائَة نومعادكة ؿوهيا من كدل امس َس رئُس اجلامـة. -

 ثلومي الاداء.معوَة  ابىهتاءاؿالم اموزارت وجضكِالث اجلامـة  -

 حتسًر كواؿس امحَاانث اخلاظة تسرخاث ثلومي اداء مٌدس  ي خامـخيا. -

ة ذاث امـالكة ابملوضوع. - آمَة الامذحاانث امخلوميَة تني املكَاث احلكومِة والاُوَة وحسة امخـواميث اموزاًر  مذاتـة ب

س الامكرتوين نولسم من حِر ارسال واس خالم امكذة امصمسَة. -  ادارت امرًب

 َق والارصفة الامكرتوهَة ماكفة امكذة امصمسَة اخلاظة ابمضـحة.امخوز  -
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 : 31/8/0101اىل  1/9/0119رتت من نوف 0101-0119وضاظاث امضـحة ذالل امـام ازلرايس 

واميت مت  0119-0118اجناز موفاث ثلومي الاداء )املِاداث امـوَا، امخسٌرس َني، املوػفني( يف اكفة جضكِالث اجلامـة نوـام ازلرايس  -1

 -تـست مصاحل :

مٌدسة يف اجلامـة واملعادكة ؿىل  51ثسكِق اس امتراث ثلومي الاداء اموركِة نومخلسمني نورتكِة امـومَة والاخازت ازلراس َة لكرث من  -1

 ثلومي اداءمه من كدل امس َس رئُس اجلامـة.

اث امخوضَحَة )ملسؤويل صـة اجلودت يف -0 املكَاث واملصاكز ػػ ملسراء الاكسام وامضـة يف  اكامة اكرث من ورصة معل، مؽ امفِسًُو

آمَة معل امليؼومة الامكرتوهَة مخلومي الاداء. ة ورشخ ب  رئاسة اجلامـة( مخوضَح امخـواميث اموزاًر

 مذاتـة احصاءاث معوَة ثلومي الاداء.  -3

 حسة امخلاٍرص اههنائَة نومعادكة ؿوهيا من كدل امس َس رئُس اجلامـة.  -4

 ِالث اجلامـة تب ىهتاء معوَة ثلومي الاداء.اؿالم اموزارت وجضك  -5

( ورفؽ امخلٍصص اىل 0119واملوػفني نوـام امخلوميي  0119-0118اجناز ثلٍصص ثلومي اداء مٌدس  ي اجلامـة )امخسٌرس َني نوـام ازلرايس  -0

 اموزارت.



 

21 
 

( مت ؾصضَ ؿىل جموس 0118نوـام امخلوميي واملوػفني  0118-0117اجناز ثلٍصص ثلومي اداء مٌدس  ي اجلامـة )امخسٌرس َني نوـام ازلرايس  -3

ـ    ة واملعادكة ؿوََ من كدل امس َس رئُس اجلامـة ورفـَ اىل اموزارت.اجلام

سدت من اجناز اجلساول املخـولة ابسٌلء امخسٌرس َني املس متٍصن ابخلسمة واجملاٍزن ورفـَ اىل اموزارت وركًِا وامكرتوهًَا وحسة املـووماث احمل -4

 ًس وامضِادت وانولة امـومي والادذعاص امـام وازلكِق واملسم وؿسد س يواث اخلسمة(.كدوِم ك)الامس واجل 

 صـحة اؾامتد اخملخرباث

 همام امضـحة

 مصاكدة وثسكِق مواظفاث خمخرباث خامـة امكوفة )امخـوميَة وامححثَة( مؽ مذعوحاث املواظفاث املِاس َة املـمتست. -1

ا وثوزَق تَاانهتا ابمخًس َق من كدل مسؤويل اخملخرباث مؽ اخملخرباث يف اجلامـة حتسًس املواظفاث امفٌَة مل هجزت واملـساث  -0 وحصمزُي

 واجلامـاث الادصى.

 مذاتـة ثيفِش جصامج املـاٍصت مل هجزت واملـساث مؽ اجلِاث ذاث امـالكة . -3

ة امـاموني يف اخملخرباث حبسة الادذعاظاث وفق املواظفاث  -4 كامة دوراث مربجمة مخسًر  ازلومَة واملـاًري اموظيَة.امخًس َق ل 

ص وحتسني اداء  -5 امخًس َق مؽ كسم اؾامتد اخملخرباث يف وزارت امخـومي امـايل وامححر امـومي/ هجاز الارشاف وامخلومي امـومي مخعٍو

 اخملخرباث مخحلِق اؾامتد اخملخرباث من كدل احس اجلِاث املخرععة وذاث امـالكة.
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 حسل مفذح دوراث ختععَة مخرصجي كوادر من مسكلني وفاحيص حودت اؾامتد اخملخرباث.امخًس َق مؽ اجلِاث ذاث امـالكة يف ام  -6

 احصاء ثسكِق داذًل فـال مـَياث ؾضوائَة يف اخملخرباث وابجلِود اشلاثَة نووكوف ؿىل مسى كفاءت امفحوظاث تني فرتت وادصى. -7

خـومي امـايل وامححر امـومي يف ادارت اخملخرباث ومذاتـة احصاءاث ( واشلي ميثل رؤًة وزارت ام GLPثعحَق ثـواميث اخملخرب امخـوميي اجلَس ) -8

 امسالمة والامن فهيا.

ة امـاموني يف اخملخرباث وامحاحثني ؿىل ثعحَق املواظفاث امـصاكِة نومرخرب امخـوميي اجلَس واحصاءاث امسالمة املِيَة امواحة  -9 ثسًر

 اثحاؾِا يف اخملخرباث.

 ؽ وضحط الاهجزت اخملخرًبة ومذاتـة اداءُا من ذالل مذاتـة جصامج امعَاهة والادامة.املسامهة يف معوَة حصمزي وثوزً -11

 الارشاف ؿىل اس خحساج اخملخرباث اجلسًست وثلومي حاةل اخملخرباث احلامَة. -11

 وضؽ ومذاتـة دعة امخحسني اخلاظة مبرخرباث اجلامـة.

 ادارت ومذاتـة احصاءاث امخعيَف اموظين نومرخرباث امخـوميَة. -

 الارشاف امفين ومذاتـة اس خحساج ومعل اخملخرباث املصكًزة يف اجلامـة. -
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 0119امضـحة  ذالل امـام ازلرايس وضاظاث 

% وخاري امـمل ؿىل اجناز املخحلي ذالل امفرتت املوَةل املادمة، حِر 85تياء كاؿست امحَاانث اخلاظة ابخملخرباث وكس مت الاجناز تًس حة  -1

 نوضـحة وؿسم ثـاون املكَاث اىل ؿسم الاجناز اماكمل مِشا امِسف. ادى ضـف اماكانث امخرشًة

حصس َخ َُلكَة امضـحة ووحس اؾامتد اخملخرباث يف املكَاث وثوزًؽ امواحداث حِر صلكت وحس اؾامتد اخملخرباث يف لك املكَاث اميت  -0

ثيفِش امخـواميث وثوزًؽ امواحداث وثحادل املـووماث مما حتوي خمخرباث ثـوميَة ومت اتمني احامتع دوري نوسادت مسؤويل الاؾامتدًة ملخاتـة 

 ادى اىل زايدت يف كفاءت اداء امضـحة وثواظوِا مؽ املكَاث.

خِة وورصة معل )ابمخـاون مؽ   -3 ة امـاموني يف اخملخرباث حِر هفش مسؤول امضـحة وارشف ؿىل اكرث من جسـة دوراث ثسًر ثسًر

ة نوسالمة الاحِائَة وكش ة امسادت مسؤويل الاؾامتد وظوحة ازلراساث امـوَا انوجية املصكًز كل لكَة امعة امحَعصي( مت ذالمِا ثسًر

 وتـغ املِمتني يف خامـة امكوفة ؿىل مدادئ ادارت اخملخرباث وظصق امسالمة والامن الاحِايئ وامكميَاوي.

 مٌَة اميت حسدهتا اموزارت.دارت موف امخلِمي اموظين جلودت اخملخرباث امخـوميَة ومت الاجناز مضن املسد امز ب   -4

ةل كخاتة دعة امخحسني اخلاظة مبرخرباثيا امخـوميَة واميت هـخلس ابهنا كفِةل ابههنوض تواكؽ اخملخرباث امخـوميَة يف خامـة امكوفة نومصح  -5

 .0118\3\08املادمة وكس اجنزث وسومت اىل امس َس رئُس املسم يف 

ل تسًةل ويف ُشا اجلاهة مت اجناز امخايل:الاهفذاخ ؿىل فـامَاث اجملمتؽ اخملخوفة وام   -6  ححر ؾن معادر متًو

 ( مرشاء حمصكة ظسًلة نوحُئة  ابمخـاون     لكَة    امعة امحَعصي .CRDFاحلعول ؿىل مٌحة من مٌؼمة ) -
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امًضاط يف اكامة مـصض مل هجزت اخملخرًبة مبضاركة ودمع من املعاع اخلاص وكس حلق جناحا    حِر كصم كسم اجلودت ثسخة ُشا  -

 الاس حوع امثلايف جلامـة امكوفة .

ة كوادر ؿامةل يف خمخرباث اجلامـة ابل ضافة اىل كوادر ؿامةل يف خمخرباث وزارت امعحة ووزارت امزراؿة مضن امليحة  - املضاركة تخسًر

ة يف خامـة امكوفة.امللسمة من مٌؼمة امخمنَة املسهَة )ابمخـاون مؽ ب .م.د.امحس محَس امـزام( رئُس جلية امسالمة املصك  ًز

 ادارت امخعيَف اموظين لؾامتد اخملخرباث -7

 -اكامة ورش امـمل كٌل  يف اجلسول امخايل: -8

 11/1/0119 احصاءاث ثلمي حودت اخملخرباث -

 14/0/0119 مصاحـة احصاءاث ومذعوحاث امخسكِق مؽ امسادت مسؤويل اخملخرباث -

ة -  00/0/0119 ثوظَاث انوجية اموزاًر

 8/4/0119 الااكدميي يف امربانمج احلكويمالاؾامتد  -

ة املوحس -  06/9/0119 ثلمي اداء هؼام حصمزي ال هجزت اخملخرًب

ة -  5/9/0119 اس خزسام هؼام حصمزي الاهجزت اخملخرًب

 اكامة اميسواث. -9

 07/0/0119 اميسوت اموظيَة نورسظان 
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 0101/0101وضاظاث امضـحة ذالل امـام ازلرايس 

خِة مس متصت ؿىل ظول امـام ازلرايس تخسًرة  -1 جرشف صـحة اؾامتد اخملخرباث وابمخـاون مؽ مصكز امخـومي املس متص يف خامـخيا تسوراث ثسًر

شا س َاق معل مـمتس يف خامـخيا حِر اكامت  امكوادر امـامةل يف اخملخرباث يف خامـة امكوفة ؿىل جضغَل وظَاهة الاهجزت اخملخرًبة ُو

 (. GLP)حول املـاًري اموظيَة نومرخرب اجلَس امضـحة دورت 

ة املرشفني ومسؤويل اخملخرباث وامـاموني  -0 ة نوسالمة والامن تخسًر ثلوم صـحة اؾامتد اخملخرباث وثضلك دوري وابرشاف انوجية املصكًز

مة والامن اميت جية اثحاؾِا يف اخملخرباث )امفٌَني( يف اخملخرباث امخـوميَة وامححثَة ابلضافة اىل ظوحة ازلراساث امـوَا ؿىل احصاءاث امسال

ا خامـة امكوفة احسى مذعوحاث اكصار امححوج معوحة ازلرساث امـوَا مما زاد من مس خوى امسال مة امكميَائَة وامحاًووحِة وامفزيايئَة وثـخرُب

 والامن يف اخملخرباث.

ـود جضرَط ومذاتـة تـغ املضالك امفٌَة يف تـغ اخملخرباث امخـوميَة وامحح  -3 ثَة من انحِة اكخضاضِا ابمعوحة واجياد احلوول املياس حة مِا ًو

و غامحا اكرث من اخلعة املوضوؿة من كدل املكَاث املـيَة وكسرهتا  ذكل وثضلك اسايس اىل امزايدت املوحوػة يف املدول املصكزي نوعوحة ُو

خرباث حِر ان مجم كدول امعوحة )املصكزي( ل ًدٌاسة مؽ كسرت الاسدِـاتَة معوحة ازلراساث الاومَة وامـوَا مما وزل ُشٍ مضلكة يف اخمل 

 املكَاث ؿىل امخوسؽ واوضاء اتًِة اضافِة معاتلة نومواظفاث امـاملَة.

ثـمل صـحة  وثضلك حثَر ومس متص ؿىل امخحسني من حودت اداء اخملخرباث امخـوميَة من ذالل مذاتـة احصاءاث امسالمة يف اخملخرباث  -4

ة نوسالمة والامن امكميَايئ والاحِايئ ومسى معاتلهتا  نومـاًري املـمتست يف ُشا اجلاهة حِر امذازث خامـخيا توحود جلية مصكًز
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والاصـاؾي واميت ثلوم ابمخـاون مؽ صـحة اؾامتد اخملخرباث يف كسم ضٌلن اجلودت والاداء اجلامـي مبخاتـة وثسكِق وحتسني من احصاءاث 

ة امـاموني يف اخملخرباث ؿىل الاحصاءاث امسالمة وثضلك مس متص ودوري وحس ة املـاًري ازلومَة املـمتست هبشا اخلعوص ابلضافة اىل ثسًر

 امعحَحة واميت جية اثحاؾِا يف اخملخرباث.

ة وابمخـاون مؽ مصكز امححر وامخاَُل املـوومايت. -5  حصمزي الاهجزت اخملخرًب

ة واملاهوهَة  .اس خحساج  وحست امسالمة املِيَة وابهخؼار اكٌلل الاحصاء -6  اث  الاداًر

 الارشاف ؿىل اس خحساج اخملخرباث اجلسًست ودرهجا يف امليؼومة وابمخًس َق مؽ كسم الاحعاء. -7

 معل دمَل اخملخرباث امخـوميَة نوجامـة . -8

ة املعيـة وثضلك دوري. -9  مذاتـة اس خحساج الاهجزت اخملخرًب

ؿىل اؾٌلل امعَاهَ ازلورًة ؿىل اتيُهتا وتضمهنا اتًِة اخملخرباث ؿوٌل ابهَ ل ثوخس الاماكهَاث  ة ابمزايراث اىل املكَاث مالرشافثلوم امضـح -11

جلة املادًة اماكفِة لس خحساج اتًِة خسًست ذاظة ابخملخرباث معاتلة نومواظفاث امـاملَة املـمتست يف تياء اخملخرباث او اوضاء حمعاث ملـا

 مِة حصاؾي املـاًري املـمتست يف اوضاهئا.اخملوفاث امسائةل او اوضاء خمازن هؼا

 ثـممي كخة هجاز الارشاف اىل املكَاث مث مجؽ الاخاابث ورفـِا اىل اموزارت . -11

 (. 19/1/0101اكامة ورش معل ومن مضهنا ورصة معل حول )مـاًري اخملخرب اجلَس وامعصائق الاحصائَة  يف  -10
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ة يف امساؿة وثوخس يف لكَة امعة  151ىل تلسرت اثالف الارشاف ؿىل معل  احملصكذني امعسًلذني نوحُئة )الاو -13 كغم من اخملوفاث اخملخرًب

ساؿة وثوخس يف لكَة امرتتَة نوحياث( ثـمالن جكفاءت ؿامَة وجس خزسم لثالف اخملوفاث اخملخرًبة  \كغم خموفاث 111امحَعصي وامثاهَة تعاكة 

شا اسِم يف امخلوَل من ا ة.واحلَواانث اخملخرًبة اميافلة ُو  مخووج امحُيئ احلاظل من اخملوفاث اخملخرًب

 امخب كس من ذوو لكَة امعة من اجلثر امخرشًة املخفسزة . -14

 صـحة امخسًرة و ازلمع امفين

 :ةضـحام همام 

كامة ورش معل ختععَة . -1  امـمل املس متص ؿىل ثـٍزز زلافة اجلودت يف جضكِالث اجلامـة من ذالل ا 

ة نوـاموني يف جمال ضٌلن اجلودت والاؾامتدًة .امخًس َق مؽ مصكز امخـومي املس متص  -0 ًص ة ثعٍو كامة دوراث ثسًر  حول ا 

 ثلسمي الاس ياد اىل صـة كسم ضٌلن اجلودت وثلومي الاداء يف ادارت ب هؼمة املـووماث وامربجمَاث. -3

كامة ازلوراث واميسواث واملؤمتصاث يف جمال ضٌلن اجلودت والاؾامتدًة وفق خساول زمٌَة. -4  اؿساد دعة ل 

ػف ب و املسامهة يف ثـٍزز مس خوى اهمتزي تني مٌدس  ي اجلامـة من ذالل اؾامتد مـاًري ممتزيت لدذَار املسم امـومي املثايل وامخسٌريس ب و املو  -5

 املؤمف املثايل مضن جضكِالث اجلامـة اكفة.

اكدميَة امـاملَة من ذالل اكامة ورش امـمل ثلسمي ازلمع امفين نوحاحثني فامي خيط امًرش امـومي وامدسجَل يف املواكؽ الامكرتوهَة الا -6

 •امخرععَة يف ُشا اجملال.
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 :0101-0119ضـحة ذالل امـام ازلرايس ام وضاظاث 

و املوسومة )واكؽ الامن  5/0101/ 19و  18اكامة اميسوت امـومَة الافرتاضَة ابمخـاون مؽ كسم ؿووم الاغشًة يف لكَة امزراؿة تخارخي  -1

 امغشايئ و حتسايث الازماث امصاُية( 

ا ؿىل اخلسماث امعحَة( 11/5/0101اكامة ورصة معل ابمخـاون مؽ لكَة اهمتًصغ تخارخي   -0  حتت ؾيوان ) وابئَة مصض كوروان و اثُص

 حتت ؾيوان )حق الاوسان يف امصؿاًة امعحَة ملواهجة فاٍصوس كوروان(17/5/0101اكامة ورصة معل ابمخـاون مؽ لكَة امزراؿة تخارخي   -3

 حتت ؾيوان )الامن امعحي و ازلتووماس َة امعحَة(7/6/0101اون مؽ لكَة امزراؿة تخارخي اكامة ورصة معل ابمخـ -4

 حتت ؾيوان )الادارت امياحجة(17/5/0101اكامة ورصة معل ابمخـاون مؽ لكَة امزراؿة تخارخي   -5

 

 اضافة اىل امـسًس من امورش اميت اكاهما كسم اجلودت و ثلومي الاداء و كٌل ُو مصفق ظَا 
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 ثُداث امخيؼميَة ل دارت ضٌلن اجلودتامرت 

صاؾى ؾيس الادذَار ما ًًل: دارت ضٌلن اجلودت ؾضو َُئة ثسٌرس، ٍو  ب وًل: ًًدغي ب ن ًخوىل ا 

 .ب ن ٍكون ممتزًيا يف ب دائَ ال داري -1

 .ب ن ٍكون مذحًًِا مثلافة اجلودت -0

 .ب ن ٍكون زلًَ همارت الثعال واحلوار -3

 .ضٌلن اجلودتب ن ٍكون ؿىل دراًة ومـصفة وذربت يف  -4

 .ب ن ٍكون زلًَ املسرت ؿىل ثويل زمام املِادت امفاؿةل -5

دارت فصق امـمل، والاحامتؿاث تفـامَة -6  .ب ن ٍمتكن من ا 

  .ب ن ًخفصغ نوـمل يف اجلودت  -7

كون مسؤوًل ؾن ثلان، ٍو دارت ضٌلن اجلودت امعالحِاث املياس حة اميت متكٌَ من ب داء معوََ اب  ًَا: ًًدغي ب ن ثـعى ملسٍص ا  ب وضعة اجلودت ب مام  اثه

 .املِادت امـوَا يف املؤسسة، وامربانمج
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 همام وحست اجلودت يف املكَاث

حصاءاث  ثخوىل وحست اجلودت يف املكَاث ىل ثيفِش ا  دارت ضٌلن اجلودت يف املسم امـومي، وثيفِش املِام يف صعصي امعالة وامعامحاث، وهتسف ا  ا 

ص مس خوى امخلومي  ال داء يف اكفة اجلواهة، وورش زلافة اجلودت يف املسم امـومي، وحمتثل هماهما، وادذعاظاهتا فامي ًًل والاؾامتد ال اكدميي، وثعٍو

 املسامهة يف املصاحـة ازلورًة مصؤًة ورساةل امربانمج. -1

ص منوذح ثوظَف امربانمج، و مسى مالءمذَ خملصخاث امخـمل ذاث امـالكة يف امخرعط -0  .ال رشاف ؿىل ثعٍو

 .ص مناذح ثواظَف امللصراث حبسة املس خجساث املعووتةال رشاف ؿىل ثعٍو -3

 .املسامهة يف ظَاغة خمصخاث امخـمل نوربانمج -4

دارت ضٌلن اجلودت يف حتوَل اميخاجئ، وظَاغة دعط امخحسني،  -5 كِاس مؤرشاث ال داء امصئُسة ذاث امـالكة ابملسم امـومي، واملسامهة مؽ ا 

 ا.ومذاتـة مسى ثيفِشُ

ؿساد امخلٍصص امس يوي  -6  نوربانمج وفق منوذح َُئة ثلومي امخـومي فامي خيط املسم امـوميا 

 ثلِمي املٌلرساث يف اس امترت ملاًُس امخلومي اشلايت من ذالل جضكِل فصق معل من ب ؾضاء َُئة امخسٌرس -7

ؿساد اخلعط امدضغَوَة اخلاظة ابجلودت يف املسم -8  ا 

 ال اكدميي.ثيفِش اخلعة امدضغَوَة مبا ًضمن اسدِفاء مـاًري الاؾامتد  -9

ة نوخب كس من حتلِلِا ملـاًري اجلودت يف اجلامـة -11  املضاركة يف وضؽ اخلعط امدضغَوَة، وامس يًو
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 ثعحَق هؼام مصاكدة حودت امـموَة امخـوميَة -11

 وينؿىل هؼام اجلودت ال مكرت  وملاًُس امخلومي اشلايت املؤسيس وامرباجمي، ورفـِا مجؽ امضواُس، وال دةل املخـولة مبؤرشاث ال داء، -10

 مذاتـة ثيفِش دعط الاكسام امـومَة )همام اموحساث يف املكَاث والاكسام(. -13

 مذاتـة ب ؾضاء َُئة امخسٌرس وحهثم مخعحَق مـاًري اجلودت، وجسومي امخلاٍرص املعووتة ثضلك دوري. -14

ن مزم ال مص. -15  مصاحـة موف امللصر، ورفؽ ثلٍصص جملوس املسم نومياكضة، واختاذ امخوظَاث ا 

 املسم ؿىل حضور ازلوراث واملؤمتصاث واملحادرت يف امًضاظاث امـومَة، وؿىل امًرش امـومي، وذسمة اجملمتؽ. جضجَؽ ب ؾضاء -16

س، واملوػفني، وامعالة املمتزٍين دلَؽ مس خوايث ال داء امًرش امـومي، وذسمة اجملمتؽ، وال داء اموػَفي) -17  ورش ب سٌلء ب ؾضاء َُئة امخسٌر

  داانث امعوحة، واملوػفني، وب ؾضاء َُئة امخسٌرس.حسة هخاجئ امخلومي امصمسَة (اسد 

ا وتني املِام هبشا امخوزَق -18 آمَة مـمتست حصتط تني امرتكِة مثال ب و غرُي س، وذسمة اجملمتؽ مضن ب ؿىل  ثوزَق امًرش امـومي ل ؾضاء َُئة امخسٌر

 ب ن حكون الآمَة مـوية دلَؽ ال كسام تـس اؾامتدُا من جموس املكَة

 ساهست نوـاموني يف اجلودتثوفري ازلمع وامل  -19

ؿساد ازلراسة اشلاثَة نوربانمج -01 دارت ضٌلن اجلودت يف ا   مضاركة ا 

 وضؽ اخلعط امخحس ًَِة، ومذاتـة ثيفِشُا -01
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دارت اجلودت يف   املكَاثا 

دارت اجلودت، والاؾامتد ال اكدميي يف اجلامـة، فذيخؼم يف حولة  دارت اجلودت يف املكَة وفلًا نوَِلكة ال داًرة ميؼام ا  ثفاؿوَة ثحسب  توحست جسري معوَاث ا 

دارت ضٌلن اجلودت،   َة امخـوميَة فامي ًًل:حمتثل حواهة مصاكدة حودت ب داء امربانمج يف امـمو  اجلودت،وكسم ,اجلودت يف املسم امـومي، ومصوًرا اب 
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 امـوامل اميت جساؿس يف جناخ ب وضعة ا دارت ضٌلن اجلودت

ص اجلودت من كدل املسٍص، واكفة مسؤويل املِادت امـوَا يف املؤسسة، وامربانمج -1  .ازلمع املخواظل، والامزتام تخعٍو

ق معل يف  -0  املكَة ذو مـصفة حِست تـموَاث ضٌلن اجلودت.وحود فًص

 .جصاجمَة، ومؤسس َة ثـىن ابمصيق وال تساع، والاس خفادت من ال دعاء، وثلسٍص الاجنازاث املمتزيتثوفص تُئة  -3

 .امزتام صامل من املؤسسة، وامربانمج تخحلِق اهمتزي، وامخفوق، واملضاركة ابملحادراث اميت حتلق ُشا اهمتزي -4

 .اجلودت امخيفِش، واملخاتـة مـموَاثكسام املكَاث، ووحساهتا يف امخرعَط، و ب  مجَؽ املضاركة امضامةل من كدل  -5

دارت ضٌلن اجلودت ؿىل زمالهئم من امـاموني يف الاكسام، ، وغريمه -6 من املس خفِسٍن من ب وضعهتا، وثلدل ما ًلسموهَ من  اهفذاخ ظامق امـمل يف ا 

ص امـمل ثغشًة راحـة حول ب داء ال دارت، والاس خفادت من ب فاكرمه،  .وملرتحاهتم امحياءت يف جمال ثعٍو

ق؛ مخحسني اجلودت يف املؤسسة، وامربانمج  -7 ق امـمل ل مهَة امخـاون، وامـمل جصوخ امفًص دراك فًص  .ا 

ص -8 ىل الاصرتاك يف وضؽ اسرتاثَجَة مخعٍو ضافة ا  ص هماراهتم اشلاثَة ا  امربانمج الااكدميي  ومساهست  وحود رغحة زلى مًسويب ال دارت يف ثعٍو

صاملكَة   .اسرتاثَجَة ثعٍو

مس حلًا، واملـاًري مضٌلن اجلودت،  ضامل تـموَاث امخلومي املحًِة ؿىل ال دةل وامرباُني، وذكل ابس خزسام مؤرشاث ال داء احملسدتالامزتام ام  -9

 .وامخحلق املس خلل من حصة امرباُني والاس خًذاخاث
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 املكَةاملصحةل ال وىل: امحسء يف ثب سُس هؼام داذًل وتياء اجلودت يف 

 :وحمتثل فامي ًًل

 .ورساههتا، من ذالل رظس وجسجَل امفـامَاث وال حصاءاث املخحـة مخحسًس رؤًة ورساههتا وب ُسافِا اجلامـةمضاركة ال دارت يف ظَاغة رؤًة  -1

ص مخوظَف امربانمج وثواظَف  -0 ص اخلعة ازلراس َة، وظَاغة خمصخاث امخـمل نوربانمج، واؾامتدُا، وما ٌس خوزم ذكل من ثعٍو املضاركة يف ثعٍو

اث ازلراس َة وتياهئا ؿىل خمصخاث امخـمل مبا ًخفق مؽ مذعوحاث ثلومي امخـومي )ؿىل مس خوى املكَاث من ذالل مذاتـة جصانمج امخوظَف امللصر

كسام ونوملصراث (.  الااكدميي مل 

 .وحود وحست اجلودت يف ال كسام امـومَة يف املكَاث، مؽ ثوضَح هماهما -3

ىل كسم اجلودت، ومن مث ا ىل  لكسام املكَاث؛ وفق مـاًري اجلودت والاؾامتد ال اكدميي، ورفؽ ثلٍصص تشكلامحسء تدٌفِش معوَة امخلومي اشلايت  -4 ا 

 .رئُس اجلامـة ، واموزارت ل ؿالهما

 .وضؽ دعة اسرتاثَجَة مخحسني مس خوى اجلودت يف اجلامـة وفق مذعوحاث اجلودت وامخلومي والاؾامتد ال اكدميي -5
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تطبيق ما تضمنته الخطة  المرسومة مع المرونة, حال المستجدات المعتبرة من الناحيتين يُراد به  

 يُراد به االستمرارية في الممارسات الجيدة, ووضع خطط التحسين للمارسات التي ظهر ضعف في مؤشرات أدائها

به وضع  يراد
تنفيذية  خطة

 -المعنية للوحدة
 -موقعها بحسب

في  على أن تستند
طيط إلى التخ

العامة  الخطة
 الجامعة للجودة في

 يُراد به استخدام

اإلجراءات 

المتعلقة  والنماذج

مراعاة مع بالقياس 

ي ا هما تم اعتباره

 مرحلة التخطيط

يذالتنف  

المراجعة 

 التخطيط والتقويم

 اتخاذ 

 لقرارا
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 املصحةل امثاهَة: ثيفِش جصامج ورش زلافة اجلودت يف املكَة

 :املصحةل امثامثة: امخلومي املس متص مل داء، ومذاتـة معوَاث حتسني اجلودت وحمتثل فامي ًًل

ص املس متص، ومذاتـة مسى ثيفِشُا -1  .ال رشاف ؿىل دعط امخحسني امالزمة نوخعٍو

رشاك املس خفِسٍن يف معوَاث ثوكَس اجلودت يف املكَاث من هجة امخرعَط، وال داء، وامخلومي -0  .ا 

ما تـسد، ب و وس حة، وكس ادذار امربانمج ؿسًدا من مؤرشاث ال داء امصئُسة املـمتست امرتكزي ؿىل  -3 ًَا ا  مؤرشاث ال داء امصئُسة اميت ميكن كِاسِا رمق

مت تياء اخلعط ؿوهيا  .زلى جلية جمامس امخحسني اموظيَة   نومـاًري اموظيَة  مالؾامتد امرباجمي واؾمتسث من جموس املكَة، ًو

حصاء امللارانث  -4  .املصحـَة ازلاذوَة واخلارحِة وفق امامنذح املـمتست زلهيما 

 .وينالاحذفاظ جلك امواثئق وال ؾٌلل وامخلاٍرص لس خزساهما ؾيس امخلسمي ؿىل الاؾامتد املؤسيس وامرباجمي، ورفؽ ما ًوزم ؿىل املوكؽ ال مكرت  -5

ًَاثوزَق امحَاانث واملـووماث واملصاراث وحمارض اجلوساث ولك ما هل ظةل تخب    -6 مكرتوه  .كَس ممارساث اجلودت يف امربانمج وركًِا وا 

ص وامخحسني املس متص -7 ة يف امربانمج فامي خيط امخعٍو  .الاس خفادت من انوجية الاسدضاًر

دضاع ب وضعة امربانمج مـموَاث امخسكِق ازلاذًل مبا ًضمن حتسني ال داء -8  .ا 
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 : ظوة احلعول ؿىل الاؾامتد امرباجميصاتـةاملصحةل ام

دارت ضٌلن اجلودت تحـغ ال وضعة يف سـى  ل مالؾامتد امرباجمي، ورفؽ مذعوحاثَ وفق ما حسدثَ َُئة ثلومي امخـومي حِر كامت ا  امربانمج نوخبُ 

آمَاث اجلودت امضامةل، ومن ذكل  :جمال ثلومي ال داء وهتَئة ب كسام املكَة مخعحَق ب

  ابملكَةضكِل انوجان امـامة وامفصؾَة نوجودت والاؾامتد ال اكدميي ج. 

 ورش زلافة اجلودت والاؾامتد ال اكدميي. 

 اسدِفاء مذعوحاث ازلراسة اشلاثَة نومؤسسة. 

 اسدِفاء مذعوحاث ازلراسة اشلاثَة امرباجمَة. 

 ثوزَق ال دةل وامضواُس ازلاةل ؿىل حودت املٌلرساث املعحلة يف امربانمج. 

  ص نوخحسنيالاس خفادت من امخغشًة امصاحـة امياجتة من اس خعالؿاث رب ي  .املس خفِسٍن من امربانمج؛ ودجمِا يف معوَاث امخعٍو

سرتاثَجَة اجلودت وامخلومي والاؾامتد ال اكدميي  َابملكَ ومتت لك ال وضعة امساتلة من ذالل رساةل وب ُساف ومصاحل معل ال دارت ومن ذالل ثعحَق ا 
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 مـاًري ضٌلن اجلودت والاؾامتد ال اكدميي

ن املـاًري اميت امزتم هب  :ا امربانمج يه هفس املـاًري اميت ثيط ؿوهيا َُئة ثلومي امخـومي، وحمتثل فامي ًًلا 

 : امس َاق املؤسيس

 : اسرتاثَجَة املؤسسة امخـوميَةاملـَار ال ول

 احلومكة والادارت املـَار امثاين: 

 املوارد املامَة واملادًة املـَار امثامر: 

 املـَار امصاتؽ: اؾضاء َُئة امخسٌرس

دارت صؤون امعالة واخلسماث املساهست  املـَار اخلامس: ا 

 معادر امخـملامححر امـومي املـَار امسادس: 

 ذسمة اجملمتؽاملـَار امساتؽ: 

 املـَار امثامن :املياجه


