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 يٓبو انهغبٌ انفُيّ ثٕؽذح ضًبٌ انغٕدح 

 

 

 : نغُخ انًشاععخ انذاخهيخ  (1

.  يشاععخ رٕطيف انجشايظ ٔانًمشساد ٔانًظفٕفبد انزٗ رعذْب األلغبو انعهًيخ  - أ

.  يشاععخ رمبسيش انجشايظ ٔانًمشساد انزٗ يعذْب أعضبء ْيئخ انزذسيظ ثبأللغبو انعهًيخ  - ة

. يشاععخ انٕصبئك ٔانزمبسيش انذٔسيخ انزٗ رعذْب ٔؽذح ضًبٌ انغٕدح  - د

يشاععخ رمبسيش رُفيز خطظ انزؾغيٍ انًٕضٕعخ فٗ ضٕء انذساعخ انزاريخ ٔأعًبل  - س

.  انزمٕيى ٔانًشاععخ 

يشاععخ انمشاساد انزظؾيؾيخ انزٗ رزخزْب انًغبنظ انًخزظخ فٗ ضٕء انزمبسيش  - ط

. انذٔسيخ 

. يشاععخ يذٖ اعزيفبء يهفبد يعبييش انغٕدح ٔاالعزًبد  - ػ

يشاععخ يذٖ اعزيفبء ًَبرط رٕطيف انجشايظ ٔانًمشساد ٔرمبسيشًْب نهًشؽهزيٍ نكم  - ؿ

. فظم دساعٗ  ٔانزظٕيجبد انًطهٕثّ رًٓيذا نإلعزًبد يٍ انًغبنظ انًخزظّ

/  انًبديّ  )يشاععّ رمشيش دساعّ يذٖ اعزيفبء انكهيّ نًعبييش انًٕاسد ٔانزغٓيالد  - د

. (انجششيّ

 

: نغُخ انذعى انفُٗ   (2

رمذيى انذعى انفُٗ ٔفمب نإلؽزيبعبد نًخزهف انهغبٌ ٔانٕؽذاد ٔانغٓبص اإلداسٖ ٔانطالة  - أ

.  ٔاأللغبو انعهًيخ نضًبٌ عٕدح اآلداء نهًٓبو ٔانًغئٕنيبد 

.  رمذيى انذعى انفُٗ فٗ يغبل اعزيفبء انٕصبئك انذاعًخ ٔرفعيهٓب  - ة

رمذيى انذعى انفُٗ نهغبٌ انًخزهفخ انًُٕطّ ثبنًعبييش ٔنغبٌ إعذاد انذساعخ انزاريخ  - د

.  ٔانزمبسيش انذٔسيخ 

رمذيى انذعى انفُٗ فٗ يغبل انغٕدح نهخشيغيٍ ٔاألطشاف انًغزًعيّ راد انعاللّ ثًغبالد  - س

.  انزخظض 
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 : نغُخ انُشش ٔاإلعالو  (3

 .  ( إنكزشَٔيبً –ٔسليبً  )َشش صمبفخ انغٕدح ثبنًغزًع داخهيبً ٔخبسعيبً  - أ

 رؾذيش انًٕلع اإلنكزشَٔٗ نهكهيخ ثظٕسح دٔسيخ ٔرغزيزّ ثبنٕصبئك ٔانًعهٕيبد انخبطخ   - ة

.  ثأَشطخ انكهيخ ٔخبطخ عٍ يُظٕيخ انغٕدح 

.  انُشش ٔاإلعالو عٍ انذٔساد ٔانُذٔاد راد انظهخ ثضًبٌ انغٕدح  - د

ثيٍ انًغزفيذيٍ داخم يغزًع )إعذاد َششاد عٍ أَشطخ انكهيخ َٔششْب انكزشَٔيب ٔٔسليب  - س

.  ٔرغٓيض انًٕاد اإلعالييخ ٔاعزخذاو أَغت انٕعبئم نُششْب  (انكهيّ ٔخبسعٓب

انزُغيك ثيٍ انكهيخ ٔيؤعغبد انًغزًع ٔعٕق انعًم فٗ يهزميبد انزٕظيف ٔانهمبءاد  - ط

 . انزٗ رعمذْب انكهيّ يع اطؾبة انعًم

 

 : نغُخ انزذسيت  (4

 أعضبء ْيئخ انزذسيظ –انطالة  )رؾذيذ االؽزيبعبد انزذسيجيخ نألطشاف انًغزفيذح  - أ

يٍ خالل اعزًبسح اعزجيبٌ ٔإطذاس رمشيش عُٕٖ يعزًذ خبص  ( اإلداسييٍ –

.  ثبالؽزيبعبد انزذسيجيخ نكم فئخ 

ٔضع خطخ رذسيجيخ عُٕيخ ثٕؽذح ضًبٌ انغٕدح نكم فئخ ٔإسعبنٓب نًشكض ضًبٌ  - ة

. انغٕدح ثبنغبيعخ نهًزبثعخ ، َٔششْب عهٗ يٕلع انكهيخ 

رُظيى اَعمبد انذٔساد انزذسيجيخ ٔرؾضيش انًبدح انزذسيجيخ ٔأٔساق انعًم انًشرجطخ  - د

 .  (...  اعزجيبٌ رمييى انذٔسح –كشٕف رٕليع  )ثٓب 

ليبط األصش ٔانًشدٔد نكم دٔسح رذسيجيخ ٔكزبثخ رمشيش َٓبئٗ عٍ يغبالد االعزفبدح  - س

  .يٍ كم يُٓب 

انزٕاطم يع انغٓبد انًعُيخ ٔيشكض ضًبٌ انغٕدح نزُظيى دٔساد رذسيجيخ نهفئبد  - ط

  . انًغزٓذفخ ثبنكهيخ
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 :نغُخ انميبط ٔرمٕيى اآلداء  (5

سطذ انجيبَهذ ٔانزمبسيش انخبطّ ثميبط انًشدٔد يٍ انذٔساد انزذسيجيخ ٔٔسػ انعًم  - أ

 .نغُّ انزذسيت/ انزٗ اعذرٓب ٔؽذح

ٔضع آنيبد نميبط يشدٔد خطظ رعضيض ٔرؾغيٍ انجشايظ انذساعيخ ٔانًمشساد عهٗ  - ة

  .انفبعهيّ انزعهيًيّ

.  رمييى عًيع انعًهيبد اإلداسيخ ٔانزعهيًيخ ٔانخذييخ ٔانجؾضيخ ثبنكهيخ  - د

.  ليبط سضب عًيع األطشاف انذاخهيخ ٔانخبسعيخ ٔإعذاد انزمبسيش ٔعشضٓب ٔيُبلشزٓب  - س

 .اعذاد ٔسطذ َزبئظ اعزجيبَبد  رمييى اآلداء األكبديًٗ ٔاإلداسٖ ٔرطجيمٓب  - ط

 .سطذ نزمبسيش ليبط رمييى يذٖ كفبيخ ٔكفبءح انزغٓيالد ٔانخذيبد انًغبعذح  - ػ

. ليبط سضب انًغزفيذيٍ يٍ انخذيبد انزٗ رمذيٓب إداساد انكهيخ انًخزهفخ  - ؿ

رطجيك اعزجيبَبد ليبط  )سطذ كفبءح ٔعٕدح ثيئخ انزعهيى ٔأعبنيت انزعهيى ٔانزعهى انًزجعخ  - د

. (انشضب انطالثٗ عٍ انفبعهيّ انزعهيًيّ ٔسطذ انُزبئظ نزعشع ثبنزمشيش انغُٕٖ نهكهيّ

ٔسطذ  (يٍ ٔؽذح انميبط ٔانزمٕيى  )سطذ َزبئظ ليبط ٔرمٕيى عٕدح انٕسلخ االيزؾبَيخ  - ر

.  نإلعشاءاد انزظؾيؾيّ انزٗ ارخزرٓب األلغبو انعهًيّ فٗ ضٕئٓب

 

: نغُخ انًعهٕيبد ٔاإلؽظبء ٔانذساعبد (6

:  ثبنكهيITّ رمٕو ثعًهٓب ثبنزعبٌٔ يع ٔؽذح ال

أعذاد   )انزٕاطم يع األلغبو ٔاإلداساد انًعُيخ نزغًيع انجيبَبد انخبطخ ثبنفئبد انًخزهفخ  - أ

عهٗ أٌ ركٌٕ أٔساق ْزِ انجيبَبد يٕصمخ يٍ   (.....  اإلداسييٍ – ْيئخ انزذسيظ –انطالة 

.        اإلداساد انًخزهفخ 

 – األعٓضح – انًعبيم –انكًجيٕرشاد  )ثيبَبد عٍ يشزًالد يعبيم انكهيّ ٔأعذاد  - ة

.  ثغًيع ألغبو انكهيخ األكبديًيخ ٔاإلداسيخ  (... انًعذاد 

اعذاد رمبسيش دٔسيّ رٕضؼ يذٖ رضايذ أٔ رُبلض األعذاد  يٍ اعٓضِ ٔيعذاد  - د

. ٔيًغزهضيبد ٔغيشْب ثبنكهيّ 

ثيبَبد انًزذسثيٍ ، األثؾبس  )إعذاد لبعذح ثيبَبد عٍ كم يب يٓى ٔؽذح ضًبٌ انغٕدح  - س

انعهًيّ انًُشٕسح ألعضبء ْيئّ انزذسيظ، انًؤرًشاد انعهًيّ ، انًششٔعبد انزٗ 
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 َزبئظ اعزجيبَبد رمييى انًشاععيٍ يٍ أطؾبة انعًبل ، –ؽظهذ عهيٓب انكهيّ 

 . (.... ٔانخشيغيٍ ، انطالة، ٔغيشْب 

  

:  نغُخ انًزبثعخ  (7

يزبثعخ يٓبو ٔيغئٕنيبد انهغبٌ انًخزهفخ ثبنٕؽذح ٔيزبثعخ إَغبص انًٓبو انًطهٕثخ  - أ

.  ثبأللغبو انعهًيّ

.  يزبثعخ انًخبطجبد ثيٍ انٕؽذح ٔاأللغبو انعهًيخ ٔاإلداسيخ ثبنكهيخ  - ة

.  يزبثعخ انشد عٍ انًخبطجبد انٕاسدح يٍ يشكض ضًبٌ انغٕدح ثبنغبيعخ - د

. يزبثعخ رُفيز لشساد يغهظ إداسح انٕؽذح  - س

يزبثعخ انغذٔل انضيُٗ نهًٓبو ثٕؽذح انغٕدح نهزأكذ يٍ رُفيز انًٓبو ٔرٕصيع اإلعزجيبَبد  - ط

. ٔفمب نهغذٔل انضيُٗ انًعزًذ ثبنٕؽذح

. يزبثعخ اعزيفبء األلغبو انعهًيّ نًهفبد انًمشساد - ػ

 

 

 :نغُخ يُغمٗ انًعبييش  (8

. يزبثعّ إعزيفبء ٔصبئك يعبييش انغٕدح ٔرؾذيضٓب دٔسيب كم فيًب يخظّ  - أ

طالة  )عمذ نمبءاد رعشيفيخ ثًضًٌٕ كم يعيبس َٔزبئغّ نغًيع انفئبد انًخزهفخ ثبنكهيخ  - ة

 . (...  إداسييٍ – أعضبء ْيئخ رذسيظ –

 

 : نغُخ يًضهٗ األلغبو انعهًيخ  (9

انزٕاطم ثيٍ انمغى انعهًٗ ٔٔؽذح ضًبٌ انغٕدح ثبنكهيخ نُمم يزطهجبد انغٕدح  - أ

. انًطهٕثّ يٍ األلغبو انعهًيّ 

رغًيع رٕطيف ٔرمشيش انجشايظ ٔانًمشساد ٔيظفٕفبرٓب ثعذ يشاععزٓب يٍ نغُخ  - ة

. انًشاععخ انذاخهيخ ثبنمغى انعهًٗ ٔإسعبنٓب نٕؽذح ضًبٌ انغٕدح ثبنكهيخ 

. يزبثعّ رُفيز انمغى انعهًٗ نًزطهجبد انغٕدح ٔاسعبنٓب نٕؽذح ضًبٌ انغٕدح دٔسيب - د

يزبثعّ اعزيفبء يهفبد انًمشساد نهًشؽهزيٍ ٔارًبو يشاععزٓب ثبنمغى انعهًٗ رًٓيذا  - س

  .إلسعبل َغخّ انٗ نٕؽذح ضًبٌ انغٕدح
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: ملحوظه**

اللجان الفنيه األساسيه السابقه الذكر يجب ان يتم تشكيلها بوحدات ضمان  -

الجودة ، ويقوم فريق العمل بكل لجنه بإعداد خطه عمل تنبثق من خطه عمل 

وحدة ضمان الجودة المعتمدة، ويقدم رئيس كل لجنه تقرير دورى عما تم 

 .انجازه من هذه الخطه يعرض على مجلس ادارة الوحدة لمناقشته واعتمادة

يمكن لوحدة ضمان الجودة اضاف لجان آخرى  اذا ما رأت ضرورة لذلك بما  -

يدعم انشطتها وخطه عملها وبعد العرض على مركز ضمان الجودة 

 .بالجامعه

 

  

 مدير مركز ضمان الجودة  

 
                         

(                         هناء محمد الحسيني/ د.أ)                                                               


