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 كلمة األستاذ الدكتور

 أ.د/ جمال الدني عيل أبو المجد

 رئيس مجلس اإلدارة وعميد المعهد

 
           

وذلك   الحياة مجاالت كافة يشههمل والذي العالم يشهههد  الذي الهائل والتكنولوجي  العلمي  التقدم ظل في  

تحاول المؤسههسههات األكاديمية  وفي اطار من التطور المسههتمر المحكوم بسسههس التحكم وضههمان الجودة 

 إال تجهد ولن ، وتعزيز التنهافس المحيطهة األعمهال بيئهة في  متقهدمهة مراكز لتحتهل أدائهها من تطور أن

 أهدافها االستراتيجية. و غاياتها لتحقيق سبيالا  التحديث و االبتكار على العمل القائم في  اإلتقان

متميزاا   وتعليمياا سن يكون المعهد العالي للهندسة التكنولوجيا بالمنيا كياناا مؤسساا  وتسعي إدارة المعهد ب

متواصههالا  العلمي،   والبحثيطبق مفاهيم الجودة في العملية التعليمية   الهندسههة والتكنولوجيا، في مجال 

 كهاديمي األ واألداء والمقررات البرامج تطوير بهسهميهة ههامن وإيمهانها  مع قطهاعهات المجتمع المهدني.

 المهاديهة إمكهانهاته  كهل المعههد وضههههع فقهد واإلداريهة،  والبحثيهة المجهاالت التعليميهة كهافهة في  واإلداري

 توفير على إدارت  من حرصهها وذلك قدرت  المؤسههسههية وفاعليت  األكاديمية وتطوير لتدعيم والبشههرية

 الجودة نظهام من خالل والفهاعليهة المطلوبين الكفهاءة لتحقيق الهداخليهة والرقهابهة للمتهابعهة داخلي  نظهام

 .األكاديمي  االعتماد على للحصول وصوالا 

 رئيس جملس اإلدارة وعميد املعهد 
 

 أ.د / مجال الدين على أبو اجملد 
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 مقـــــدمة 
 

تقويم األداء وتطوير العملية التعليمية والبحثية بالمعهد وخدمة  تسعي وحدة ضمان الجودة بالمعهد الي 

المجتمع وتنمية البيئة والتميز المسههتهدف وكذلك الحصههول على االعتماد المؤسههسههي للمعهد من خالل 

 . والقدرة المؤسسيةالتعليمية، تفعيل معايير محاور الفاعلية 

وحدة ضهههمان الجودة   إنشهههاء  تمف الذاتي، بضهههرورة التطوير المسهههتمر والتقويم    وإيماناا انطالقا من هذا  

  عميهد. د.أ  وتتبع  2/4/2013  بتهاري (    85)  رقم  المعههد  عميهد  /د.أ  قرار  بموجهب  والتطوير المسههههتمر

  بالمعهد الجودة  لضهمان  داخلي   نظام بإنشهاء الوحدة  تقوم و للمعهد،  التنظيمي   الهيكل في   مباشهرة  المعهد

العتماد طبقا  لللتسهيل    المصههرية  واالعتماد  التعليم جودة ضههمان هيئة حددتها  التي   والمعايير للنظم  وفقاا 

للخطة االسههههتراتيجية للمعهد وفى ضههههوء متطلبات الهيئة القومية لضههههمان الجودة في التعليم العالي  

 .العالميةوصوال لمعايير الجودة 
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 -: اجلودة ضمان وحدةورسالة رؤية  -1
 -رؤية الوحدة:  •

 الهن سععع   جععع   فععع    ت يععع    ؤسسععع  ال عهععع  يكعععو  أ  الجعععو   ضععع    وحععع   تتطلععع 

 .واالعت    الجو    ع يير  تحقيق يض   ب    ال جت   وتن ي  البيئ   وخ    والتكنولوجي 

 -:وحدةرسالة  •

 . االعت      عل    الحصو    يض     ب     الجو     ثق ف    غرس   ف    ب الست رار   ب ل عه    الجو     ض      وح     تلت م     

 -ة :وحدة اجلوداسرتاتيجية  -2
ودعم رسالة المعهد وتحقيق غايات  االستراتيجية    تفعيل وتطوير ومتابعة علي    تعتمد استراتيجية عمل الوحدة 

وتفعيل التغذية العكسية لتعديل الخطط وتطوير األداء لتالفى    من خالل تطبيق أساليب تقييم وقياس نظم الجودة 

  األنشطة كل   في ومحوري   أساسي محافظة على الجودة العالية كمعيار بهدف ال  اإليجابيات السلبيات و تعظيم 

 .التعليمية والبحثية واإلدارية بالمعهد ودعم المبادرات العلمية المتطورة و مشروعات الخدمة المجتمعية 

 -أهداف الوحدة : -3
تسعععو وحعع   ضعع    الجععو   ب ل عهعع  الععو تحقيععق ال  يعع د النه ئيعع  و ا  عع ا  االسععتراتيجي   -1

واسعععت رار ع ليععع  التطعععوير  ععع  خععع    لحصعععو  علعععو االعت ععع   ا كععع  ي   بهععع   الل عهععع  

 .  نهجي د وأس ليب إ ار  الجو  

  ي     ستوى الوعو وثق ف  الجو   بي   نسوب  ال عه  . -2

 . والتطوير ال ست ر الت ريب ف   ج   ض    الجو   و التأ ي  ل عت   التوعي  و  -3

 تكوي  فرق ع   للتقييم الذات  و التحسي  ال ست ر. -4

 .ف   ج الد الجو   ال ختلف   لتقييم وتحلي  ا  اء نظموض    -5

 . واعت    تق رير   ال وري  ع  اال اء   اللج   ب لوح   لتنفيذ خطته  ال وضوع    أع     ت بع    -6

 التنسيق بي  ج ي  ا قس م العل ي  واإل اري . -7

 تطوير ال ش رك  ال جت عي  وتفعي  التع و     ال جت   ال  ن  واإلقلي    -8

 .ف  اط ر   نهج للتطوير الش    وض  نظ م يض   است راري  ع   الوح    -9
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 -أنشطة الوحدة : -4
 -لتحقيق ا   ا  الس بق  تقوم وح   ض    الجو   بتنفيذ ا نشط  الت لي :  

 إع ا  ال راس  الذاتي  طبق ً ل ع يير الهيئ  القو ي  لض    جو   التعليم و االعت   . -1

 إع ا  التق رير السنوي  لل عه . -2

والتنفيععذ لحلقعع د النقعع   وور  الع عع  والعع وراد الت ريبيعع  التعع  تسععهم  وا ععع ا التخطععيط  -3

 .و عم ثق ف  الجو   ب ل عه  ف  التعري  والتطبيق آللي د ض    الجو  

 ععععم ع ليععع د التحسعععي  ال سعععت ر لضععع    الجعععو   الشععع  ل  وذلععع  عععع  طريعععق ال راجعععع   -4

السعععت رار الع ععع  طبقععع   اال تح نععع د ضععع  ن  وأع ععع  ال وريععع  ل واصعععف د وتقععع رير البعععرا ج 

 لل ع ير القي سي  القو ي 

إععع ا  و تو يعع  و تحليعع  و ع عع  ال ع لجعع د اإلحصعع ئي   عع  االسععتبي ن د  عع   اخعع  و خعع ر   -5

 ال عه  وعرض نت ئجه  عل  ال ج لس الح ك   ال ختص .

تعظععيم نشعع ط ال شعع رك  ال جت عيعع  والع عع  علععو إيجعع   قنععواد تواصعع   عع  الهيئعع د القو يعع   -6

ب لتععع و   عع  لجنعع  خ  عع  ال جت عع   لي يعع  لتبعع    الخبععراد فعع   ختلعع   جعع الد التطععويرواإلق

 .وتن ي  البيئ  ب ل عه 

النشععع ط ال نوطععع  بهععع   ععع  اقتعععرا  طعععرق  أوجععع رفععع  تقععع رير  وريععع  إل ار  ال عهععع  ل ت بعععع   -7

 تقويم له .
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 -الوحدة: جملس إدارة  -5

يتكون   والتعديلقابلة للتجديد   عامالمعهد لمدة   عميديتولى إدارة الوحدة مجلس إدارة يشهههكل بقرار من 

 -التالي: على النحو 

 عميد المعهد                رئيس مجلس اإلدارة -1

  " عن قطاع مسئولبصفت  " الطالبووكيل المعهد لشئون التعليم  -2

  " عن قطاع مسئولبصفت  " وتنمية البيئة المجتمعخدمة وكيل المعهد لشئون  -3

 )ويجوز انتداب  من خارج المعهد( التنفيذي للوحدةمدير ال عضو هيئة التدريس         -4

 المشرف التنفيذي للوحدة )حال وجود المدير التنفيذي للوحدة منتدباّ من الخارج(   عضو هيئة التدريس       -5

 قصى نائبان( أ من أعضاء هيئ  التدريس المعينين بالمعهد بحد  )   مدير الوحدة ل   نائب  عضو هيئة التدريس         -6

 المدير اإلداري للمعهد     أمين مجلس اإلدارة  -7

 عضواا  ممثل عن اتحاد الطالب    -8

 عضواا  من المجتمع المدني باإلقليمأحد رجال األعمال  -9

من لديهم الخبرة  من السهادة أعضهاء هيئة التدريس من خارج المعهد   من ترا  إدارة المعهد  يجوز دعوة

يكون  أنبالوحدة دون مجلس إدارة الوحدة لالسهههتفادة من خبراتهم لفي مجال جودة التعليم لالنضهههمام  

 .أربعة ويمثلون اللجنة االستشارية الفنية للوحدةوبحد أقصى  لهم حق التصويت

 -اجتماعات جملس إدارة الوحدة :( 5-1)

يجت    جلس اإل ار   ر  علو ا ق  شعععععهري ً وذل  بن ء علو  عو     رئيس  جلس إ ار  الوح   

أو بطلب    أغلبي  أعضع ؤ  ولك  يكو  االجت    صعحيح ً الب     حضعور أكثر    نصع  ا عضع ء 

و يرأس الجلسععع  رئيس  جلس اإل ار  و يح   حل  أح  الوك ء ف  ح ل  غي ب  و تصععع ر القراراد  

 غلبي  ا صواد فإذا تس ود ا صواد يرجح الج نب الذي يضم رئيس الجلس .بأ

 -اختصاصات جملس إدارة الوحدة :( 5-2)

 الت    السعي سع   وضع  و  أ ور   تصعري   و شعئونه   علو ال هي ن  السعلط    و الوح   إ ار    جلس
 -:اآلت    تتض   الت   و أ  افه  تحقق

 
 .الخط  السنوي  لع   الوح   لتحقيق أ  افه  إع ا  -1

 اتخعععع ذ و الضععععرور  عنعععع  للوحعععع   والععععوظيف   التنظي عععع   الهيكعععع  وتطععععوير تععععع ي  اقتععععرا   -2

 .ال ختص   السلط      اعت     إجراءاد

 .ذل  ا  ر تطلب كل    الئح  الوح   تع ي  اقترا   -3

 ال قترح     قب  الوح  .  واالعت   اعت    تشكي  اللج   الخ ص  بتنفيذ  ه م الجو    -4
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 .ب لوح   الع    سير ع  تق م الت   ال وري  التق رير  ف   النظر -5

 ال  ير التنفيذي للوح   ونواب .  يع    الذي الوح    نش ط  ع  السنوي التقرير  ف   النظر -6

 .العل ي  واالجت  ع د والن واد ال ؤت راد  ف   الوح    ي ث       ترشيح -7

 -املدير التنفيذي لوحدة ضمان اجلودة :-6
 يئ  الت ريس ب ل عه  بقرار    رئيس  جلس إ ار    أعضعععع ءيعي  ال  ير التنفيذي للوح      بي   

ال عهع  ل ع   ث ث  أعوام ق بلع  للتجع ي  ويجو  انتع اب     خ ر  ال عهع     أعضععععع ء  يئع  التع ريس  

التع بعع  لو ار  التعليم العع ل  و   لع يهم الخبر  ف   جع   جو   التعليم    ا كع  ي يع الجهع د  بعأحع   

 علو وح   ضعع    الجو   واالعت   و ويكو  التج ي  ل  سععنوي    ويسعع و لال شععر  الع م  واالعت   

وفو  ذ  الح ل  يجو  انت اب اح  أعضعع ء  يئ  الت ريس ليكو   ع ون   لل شععر  الع م علو الوح   

 .ويس و ل شرف   تنفيذي   لوح   ض    الجو  و

   -الوحدة: املشرف العام على  أومسئوليات و مهام املدير التنفيذي لوحدة  (6-1)

وتنفيعععذ خطععع  ع ععع  الوحععع   طبقععع  لقعععراراد  جلعععس اإل ار  و ليععع د  إعععع ا علعععو  اإلشعععرا  -1

 تنفيذ  .

 وتوصععي  ت بععع  ا نشععط  ا ك  ي يعع  ب ل عهعع  التعع  تشعع    ت بععع  وضعع  ال ععع يير ا ك  ي يعع   -2

خطععط  ووضعع ال راسععي   وال قععررادتقعع رير البععرا ج  وإععع ا ال راسععي   وال قععررادالبععرا ج 

 تنفيذ  . و لي دالتحسي   

 ععع   كععع والتأ وتطوير ععع الرضععع   وقيععع سالط بععع   والتقعععويم ت بعععع  تطبيعععق نظعععم تقيعععيم ا  اء  -3

 .والح يث أعض ء  يئ  الت ريس علو التقييم ال ستج    وت ريبتوعي   

 ت بععع  نشعع ط اللجعع   التنفيذيعع  واسععتخ ه نععواتج  ععذ  ا نشععط  وعرضععه  علععو ال جعع لس  -4

 الح ك  .

خعع رج   قبعع  ل قععيملتقيععيم البععرا ج التعلي يعع   عع   والخ رجيعع تفعيعع   ليعع د ال راجععع  ال اخليعع   -5

 .وغير  وأصح ب الع     –الخريجو    –ط ب السن  النه ئي    –

عععع  ج يععع  أنشعععط  ال عهععع   وإحصععع ئي دبي نععع د  وإعععع ا بنععع ء قواعععع  البي نععع د ال   ععع   -6

وأنشعععط  خ  ععع   الط بيععع    والخععع   دال ت حععع  لكععع  برنععع  ج  واإل ك نيععع دوال عععوار  البشعععري  

  البحثي .  وا نشط البيئ  وال راس د  وتن ي ال جت    
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اعععع ا  تقريعععر سعععنوي يععععرض علعععو ال جععع لس الح ك ععع  عععع   ج ععع  أنشعععط  الوحععع   ونقععع ط  -7

 الضع  والقو  واالقتراح د ال     لتطوير ا  اء.

 ت بععع  إععع ا   لفعع د االعت عع   لتأ يعع  ال عهعع  للتقعع م ل عت عع   للهيئعع  القو يعع  لضعع    جععو    -8

 التعليم و االعت    وتح يثه  بصف   وري .   

 -مدير وحدة ضمان اجلودة :نواب  -7
بقرار    رئيس  جلس اإل ار  و    ير للوح      بي  أعضععع ء  يئ  الت ريس ب ل عه  ن ئب  يعي    

يتولو كع   نهم  هع م و يحع   حلع  حع   غيع بع  و  ا ع ع  يسععععع عع  ال ع ير التنفيعذي للوحع   ف  إت ع م 

تقع رير    لو اللجع   ال نبثقع      جلس إ ار  الوحع   و تع بعع  أ ائهع  وعرض  واإل ار  ع  اإلشعععععرا 

 علو  جلس اإل ار  وتنظم الع   ب للج   الت  يترأسه .

 -مسئوليات و مهام نائب مدير الوحدة:( 7-1)

 .الت  يترأسه  وض  اإلط ر الع م و الخط  التنفيذي  و البرن  ج ال  ن  لع   اللج   -1

 التنفيذ طبق ً للخطط ال  ني  ال ح    لذل . إشرا  و  ت بع  -2

 تسهي  أعض ء اللج   ف  ج   البي ن د والوث ئق. -3

 تكلي  رؤس ء اللج   ب ل ه م ال ختلف . -4

اإلشععرا  علععو إععع ا  التقريععر ال بعع ئ  و النهعع ئ  لل راسعع  الذاتيعع  و التقريععر السععنوي و  -5

  الت  يترأسه  .الخ ص  ب ع يير الجو   ال ن رج  تحد اللج     خط  الع  

 -آليات ضبط العمل بوحدة ضمان اجلودة : -8
 جلعععس إ ار  الوحععع    يععع عو ال ععع ير التنفيعععذي للوحععع   السععع    أعضععع ء اللجععع   و أعضععع ء -1

الجت عع    وري شععهري فعع  ا سععبو  الثعع ن   عع  كعع  شععهر سعع بق  لل جلععس ا كعع  ي   ل ت بععع  

 الوح   ورف  التق رير لل جلس ا ك  ي  .  أنشط 

عنععع  ت يعععب أي رئعععيس لجنععع  أو عضعععو ب لوحععع   عععع  الحضعععور ثععع   اجت  عععع د  تت ليععع   -2

يعتبععر ذلعع  تخليعع ً  نعع  ععع  ال هعع م ال وكلعع  إليعع  ويععذكر ذلعع  فعع  تقيععيم  , إعععذارللوحعع    و  

 .يع   ال  ير التنفيذي للوح  ا  اء الذي 
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علعععو وحععع   ضععع    الجعععو   تقععع يم تقريعععر  وري سعععنوي ع ععع  قععع  وا بإنجععع     ععع   هععع م  -3

وأنشععط  خعع    ععذا الععع م الععو ال جلععس ا كعع  ي   و إذا تعثععر إت عع م بعععض ال هعع م أو كلهععع  

 ر أسب ب  ذا التعثر حتو يتسنو  ن قشته  و اتخ ذ    يل م للتع     عه .تذك

علععو ج يعع  أعضعع ء لجعع   الوحعع   ضعع    االتصعع   ال سععت ر بيععنهم و بععي  رؤسعع ء لجعع نهم  -4

لتسععلم ال هعع م ال وكلعع  لهععم فعع  ال وععع  ال قععرر لهعع  و إذا حعع   عكععس ذلعع  يبلعع  رؤسعع ء 

 يرفق ذل  بتقييم ا  اء الشهري للعضو.اللج   ال  ير التنفيذي للوح   كت ب  حتو 

يحصعع  السعع    رؤسعع ء اللجعع   و ج يعع  أعضعع ء وحعع   الجععو   عنعع  الطلععب علععو شععه     عع   -5

وحعع   ضعع    الجععو   ب ل عهعع  ععع  الفتععر  التعع  أ ضععو   فعع  الع عع  ونوعيعع  الع عع  ب لوحعع   

ذلعع  لتقعع ي ه  إلععو  إلرف قهعع  ب لسععير  الذاتيعع  الخ صعع  بهععم  رفقعع ً بهعع  نتعع ئج التقعع رير عععنهم  و

    يه   ا  ر.

اللجععع   و أعضععع ء  أعضععع ء يقعععوم ال ععع ير التنفيعععذي للوحععع    أو أحععع  نوابععع  بعععإب   ج يععع  -6

 الوح   بنت ئج تقييم ا  اء ال وري شخصي ً لك   نهم.

اللجععع   اسعععتب ا  أو االعتعععذار عععع  أحععع  أو بععععض أو كععع  ال هععع م أعضععع ء إذا رغعععب أي  ععع   -7

طلعععب ل ععع ير الوحععع   قبععع   عععرور ثلععع  ال ععع   ال قعععرر  إلت ععع م  عععذ  ال وكلععع  إليععع  أ  يتقععع م ب

 ال ه   أو ال ه م حتو ي ك  إع    تو يعه  وأ  يرفق بطلب  ال برراد ال اعي  إلو ذل .

نوابعع  يع عع  علععو تععذلي  الصعععوب د وأسععب ب التعثععر فعع  ال هعع م قعع ر  و ال عع ير التنفيععذي للوحعع     -8

اإل ك نيعع د و عع  خعع   التععع و   عع  إ ار  ال عهعع    ثلعع  فعع   إ ك نعع  وحسععب ال تععوفر ل يعع   عع   

 ع ي    ويق م ال عم والعو  لك  رؤس ء اللج   وأعض ء الوح   لض    حس  سير الع  . 

يجععو  لوحعع   ضعع    الجععو   االسععتع ن  بععع    عع  الطعع ب ال ت يعع ي  ب لنشعع ط وال بعع  ر  فعع   -9

 د و سعع ع   اللجعع   فعع  بعععض ا ع عع   لل ع ونعع  فعع  تو يعع  وج عع  االسععتبي ن ا ع عع  إنجعع   

 الفني  ب لوح   نظير  نح شه  اد تق ير لهم علو  ع ونتهم ف  أنشط  الجو  .
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 -اللجان التنفيذية للوحدة : -9
و تحقيق ال ع ي د   وب عع يير االعت ع   ال ختلفع   ينبثق ع  الوحع   عع   لجع   لتسعععععيير أ ور الع ع  بهع 

 -و ذ  اللج     :االستراتيجي  لل عه  وا   ا   

 

 

 

 

 

 

 
 

 -:  جلنة التخطيط االسرتاتيجي -1

أو أحعع  نوابعع  إ   تتكععو  اللجنعع   عع  رئععيس اللجنعع  و  ععو ال عع ير التنفيععذي لوحعع   ضعع    الجععو  

 عيععع ر  نسععق كعع    نتعع ب ً  عع  خعع ر  ال عهعع  و  نسععق اللجنععع  أحعع  أعضعع ء  يئعع  التعع ريس و

ث ثععع   ععع  أعضععع ء  يئععع  التععع ريس أو الهيئععع  ال ع ونععع  أو اال ريعععي  التخطعععيط االسعععتراتيج  و

 ب   يلو:, و تخته  الع  ليي  ب ع يير التخطيط االستراتيج  والقي    والحوك  

 على سير العمل في معيارين التخطيط االستراتيجي والقيادة والحوكمة. اإلشراف -1

 (.SWOTاالستراتيجي القائم وتحديد الفجوة بالتحليل البيئي )تحليل الوضع  -2

 .لزم األمر إذا تحديث الرؤية والرسالة -3

 استراتيجية منبثقة من الرسالة ويمكن تحقيقها. أهدافوضع  -4

 .المدرجة بالخطة االستراتيجية قيد التنفيذ وضع خطة تنفيذية تتضمن كافة األنشطة -5

تقهههويم ومتابعهههة الخطهههة االسهههتراتيجية مهههن خهههالل نظهههام المراجعهههة الداخليهههة ومتابعهههة األداء  -6

 .لجهات المعهد المختلفة كل فيما يخص 

 .األكاديميةوضع معايير وآليات اختيار وتعين وترقية القيادات  -7
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 -جلنة شئون أعضاء هيئة التدريس و البحث العلمي : -2

تكععو  اللجنعع   عع  رئععيس اللجنعع  و  ععو ال عع ير التنفيععذي لوحعع   ضعع    الجععو   أو أحعع  نوابعع  إ  ت

أعضععع ء  يئععع  التععع ريس و البحععع  العل ععع   عيععع ر   نسعععق  كععع    نتععع ب ً  ععع  خععع ر  ال عهععع  و 

والععععع  لي  ب عيعععع ري  أعضعععع ء  يئعععع  وعضععععوا   عععع  أعضعععع ء  يئعععع  التعععع ريس أو  ععععع ونيهم 

و سعععئو  وحععع   شعععئو  أعضععع ء  يئععع  التععع ريس و ععع ير وحععع   التععع ريس والبحععع  العل ععع  

 ب   يلو:و تخته . الت ريب

 على سير العمل في معياري أعضاء هيئ  التدريس والهيئة المعاونة والبحث العلمي.   اإلشراف   -1

 متابعة تطوير وتحديث قاعدة بيانات أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة. -2

 أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة. رضاتقرير عن مدى  أعداد -3

 ز في أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة.آليات للتعامل مع العج وضع إجراءات او -4

 تحديث خطة البحث العلمي للمعهد. -5

التوجيهه  المسهههتمر وتقهههديم المقترحهههات لتشهههجيع إقامهههة مهههؤتمرات علميهههة تسهههاهم فهههي تحسهههين  -6

 الموارد الذاتية.

 دوريالتنسهههيق مهههع كافهههة اللجهههان ذات الصهههلة فيمههها يتعلهههق بخطهههط تهههدريب وتوعيهههة وتقهههويم  -7

 .ألنشطة المعايير المسئول عنها

 تحليل استبيان االحتياجات التدريبية ألعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة. -8

وضهههع خطهههة تهههدريب وفقههها لالحتياجهههات التدريبيهههة وقيهههاس مردودهههها وتطويرهههها ومتابعهههة  -9

 فيذها.تن

 -:   األكادمييةجلنة املعايري و الربامج  -3

ال عع ير التنفيععذي لوحعع   ضعع    الجععو   أو أحعع  نوابعع  إ  تتكععو  اللجنعع   عع  رئععيس اللجنعع  و ععو 

والتعع ريس والععتعلم والطعع ب  ا ك  ي يعع البععرا ج   عيعع ر  نسععق  وكعع    نتعع ب ً  عع  خعع ر  ال عهعع  

 ب   يلو:ورؤس ء ا قس م العل ي  ب ل عه  او    ينوب عنهم و تخته والخريجو   

والتههههدريس والههههتعلم والطههههالب  األكاديميههههةعلههههى سههههير العمههههل بمعههههايير البههههرامج  اإلشهههراف -1

 والخريجون.

 للمعهد ألداء مهامها. المنبثقة من المجلس االكاديمي التنسيق مع لجنة شئون الطالب  -2
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 (.NARSالقومية المرجعية ) األكاديميةلبرامج المعايير ا من تبنى التسكد -3

مناقشهههة ومتابعهههة سهههبل تحسهههين وتطهههوير أسهههاليب التهههدريس والمحتهههوى العلمهههي وتحديثههه   -4

 بشكل دوري تبعاّ لتقارير األقسام. األكاديميةواتساق  مع المعايير 

 تقديم الدعم الفني في كيفية صياغة مخرجات التعلم من المعايير. -5

 مراجعة كافة توصيفات البرامج والمقررات. -6

 كافة تقارير البرامج والمقررات.مراجعة   -7

 وضع استراتيجيات التعليم والتعلم. -8

 اقتراح آليات تقييم نواتج التعلم للبرامج التعليمية. -9

وتقههههديم  مراجعههههة خطههههط التحسههههين بنههههاءاّ علههههى تقههههارير المراجعههههة الداخليههههة والخارجيههههة -10

 .التوصيات ومتابعة تنفيذها

 -: املوارد البشرية متابعة وتقويم جلنة   -4

 او احعع  نوابعع  ا  كعع    نتعع ب   عع  خعع ر  ال عهعع  تتكععو  اللجنعع   عع   عع ير وحعع   ضعع    الجععو  

وأ ععي  ععع م ال عهعع  وال عع ير اإل اري لل عهعع  و عع ير وحعع   التعع ريب ورئععيس قسععم إ ار  شععئو  

 ب   يلو:الع  لي  والشئو  اإل اري  ورئيس قسم الحس ب د,  وتخته  

 .والموارد المالية والمادية اإلداريالجهاز  معياريعلى سير العمل في  األشراف -1

 وضع معايير اختيار وتعيين وترقية القيادات اإلدارية. -2

 وميكنتها. اإلداريتحديث قاعدة بيانات العامليين بالجهاز  -3

 دراسة مدى كفاية الموارد من خالل االطالع على الميزانية الخاصة بالمعهد. -4

 .اإلداريل استبيان االحتياجات التدريبية للجهاز تحلي -1

ومتابعهههة  لالحتياجهههات التدريبيهههة وقيهههاس مردودهههها وتطويرههههاوضهههع خطهههة تهههدريب وفقههها  -2

 .تنفيذها
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 :وجهات املتابعة هلا لالعتماد املؤهلةالرئيسية  املعايري -10
 جهة متابعة سري العمل به املعياراسم  م

 لجن  التخطيط االستراتيج  ال نبثق      جلس إ ار  الجو    التخطيط االستراتيج  1

 لجن  التخطيط االستراتيج  ال نبثق      جلس إ ار  الجو    والحوك   القي    2

  جلس إ ار  وح   ض    الجو    إ ار  الجو   والتطوير 3

4 
الت ريس  أعض ء  يئ  

 والهيئ  ال ع ون 
لجن  شئو  أعض ء  يئ  الت ريس والبح  العل   ال نبثق      

  جلس إ ار  الجو   

لجن  إ ار  ال وار  البشري  وتطوير   ال نبثق      جلس إ ار    الجه   اإل اري  5
 الجو   

 ال وار  ال  لي  وال   ي  6
ال نبثق      جلس إ ار   لجن  إ ار  ال وار  البشري  وتطوير    
 الجو   

7 
ل ع يير ا ك  ي ي   ا
 التعلي ي  البرا ج و

لجن  ال ع يير والبرا ج ا ك  ي ي  ال نبثق      جلس إ ار   
الجو   ب لتع و  والتنسيق    لجن  شئو  الط ب ال نبثق      

 ال جلس ا ك  ي   

 التعلم الت ريس و 8
ا ك  ي ي  ال نبثق      جلس إ ار   لجن  ال ع يير والبرا ج  

الجو   ب لتع و  والتنسيق    لجن  شئو  الط ب ال نبثق      
 ال جلس ا ك  ي   

 الط ب والخريجو   9
لجن  ال ع يير والبرا ج ا ك  ي ي  ال نبثق      جلس إ ار   
الجو   ب لتع و  والتنسيق    لجن  شئو  الط ب ال نبثق      

 ا ك  ي   ال جلس  

10 
البح  العل   وا نشط   

 العل ي  
لجن  شئو  أعض ء  يئ  الت ريس والبح  العل   ال نبثق      

  جلس إ ار  الجو   

11 
ال ش رك  ال جت عي   

 وتن ي  البيئ  
 جلس إ ار  وح   ض    الجو   ب لتع و  والتنسيق    لجن   
 خ    ال جت   وتن ي  البيئ  ال نبثق     ال جلس االك  ي   
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أعضعع ء  يئ  الت ريس ب ل عه  يترشععح     جلس إ ار     لك   عي ر    ال ع يير  نسععق لل عي ر   

والبرا ج التعلي يع  يقوم   ا ك  ي يع . ب لنسعععععبع  لل عع يير  الوح   ويعت ع     السعععععيع  أ. لع يع  ال عهع 

ولك   نسعق اختي ر  السعي  ا سعت ذ ال كتور رئيس القسعم ب لقي م بع    نسعق القسعم  ع    الجو  .

يئع  التع ريس او ال عع وني  او اإل اريي  وعرض اختيع ر  علو الفريق ال عع و  لع     أعضععععع ء  

ل عت    ويع   ك   نسععععق وفريق الع    ع  ف  اط ر ال ت بع    الجو  ضعععع       وح   إ ار  جلس  

 .والتنسيق    الجه  ال ت بع  لسير الع   ب عي ر  بحسب الج و  الس بق

 -:اجلهاز اإلداري لوحدة ضمان اجلودة -11

 ئق   ع     الف  واإلج   تضععععم الوح   ع  ا  ن سععععب     اإل اريي      يتوافر فيهم الج ي  والنظ م 

ع  الشئو  اإل اري  وتطبيق اللوائح    ي  سئول  يكونو الح سب اآلل     الق ر  علو الع   ف  فريق

 .وأنشطته و ت بع  تق رير   وتوثيق اجت  ع ته   للوح  اإل اري  

 -للوحدة:لنظام املايل ا-12
يتبعع     قراراد إلو ال ئحع  الع اخليع  لوحع   ضععععع ع   الجو     و ع يخضععععع  النظع م ال ع ل  للوحع    

 .السي  ا ست ذ ال كتور ل رئيس  جلس اإل ار  وع ي  ال عه  دوقرارا ب ل عه 

 -للوحدة: الالئحة املالية  (12-1)

ونفق ته    ير اإل اراد ال  لي  وال شتري د وال  ير اإل اري و ي انيه  يب شر الشئو  ال  لي  للوح   

ك  ف  اختصعع صعع  وبحب التعلي  د والقراراد الصعع  ر     السععي  ا سععت ذ ال كتور ل رئيس  لل عه 

  جلس اإل ار  وع ي  ال عه .

 ف  االت  :   موتنحصر اختص ص ته

 لع   الرق ب  ال اخلي  علو أوج  الصر  و أصو  الوح  . والسج دإ س   ال ف تر  -1

 إجراءاد الصر .  وصح التأك     س      -2

 و ال ح فظ  عليه . والتحصي حفظ ال ستن اد ال ؤي   لع لي د الصر   -3

التقععع رير ال  ليععع   وإعععع ا  والتق يريععع ال  ليععع  الخت  يععع  الفعليععع   والقعععوائمإعععع ا  الحسععع ب د  -4

السعععي  ا سعععت ذ و عرضعععه  علعععو بشعععك   وري ال وريععع  عععع  الوضععع  ال ععع ل  للوحععع   و ذلععع  

  جلس اإل ار  وع ي  ال عه .ال كتور ل رئيس  
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 يقوم  جلس اإل ار  بوض   ي اني  الوح   سنوي ً. -5

يحصععع  السععع    أعضععع ء  جلعععس إ ار  الوحععع    ععع  غيعععر ال نتععع بي   ععع  خععع ر  ال عهععع   ععع   -6

و تععع بعتهم  ع ععع   الوحععع    إشعععرافهمللوحععع   علعععو  ك فئععع  شعععهري  نظيعععر  اإل اريالجهععع   

فععع  ا سعععت ذ الععع كتور رئعععيس  جلعععس اإل ار  وع يععع  اإل اريععع  تقععع ر ب عر وأع  لهععع  وأنشعععطته 

 ال عه .

تخصععه  ك فععقد تق يريعع   عضعع ء اللجعع   وفععرق الع عع    عع  سعع   وا فعع  أنشععط  الجععو    -7

بحسععب تقعع ير او شعع ركوا فعع  إنج   عع  بنجعع    عع  غيععر ال عينععي  ب لوحعع   او  جلععس اإل ار  

لكعع  ر العل عع  والععوظيف  أ. لرئععيس  جلععس اإل ار  وع يعع  ال عهعع  بحسععب صعععوب  ال ه عع  وا

 لل ش ر  و    تنفيذ ال ه م .

ك عع  يصععر   ك فععقد للسععكرت ري  وا خصعع ئيي  ب لجهعع   اإل اري للوحعع   ععع  سعع ع د الع عع  

 اإلض في  وذل  بتوجي    ير الوح   و وافق  رئيس  جلس إ ار  ال عه .

 


