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جصفلفدمرقمم)3(مرعطمجخرجلتمتبلممايبرشلججمعبلم ججمخصلئصمايخريملنمااي بليلرماي هنلدمع خرجلتمتبلمم جـلالم 08م|م
164 �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� م اي قررات

جصفلفدمرقمم)4(ماالتسلقمبلنمطرقمايتقليممااستراتلمللتمايتلريسمجعمجخرجلتمايتبلمميكامجقررمفيم جـلالم 09م|م
164 ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� م ايخطدمايلراسلد

جصفلفدمرقمم)5(ماالتسلقمبلنمطرقمايتقليممااستراتلمللتمايتلريسمجعمجخرجلتماي قررميكامجقررمفيم جـلالم 10م|م
165 ������������������������������������������������������������������������������������������������� م ايخطدمايلراسلد،ماتجليلمجستهلفلتمقللسهل

جصفلفدمرقمم)6(ماالتسلقمبلنمطرقمايتقليممااستراتلمللتمايتلريسماايتبلممجعمجخرجلتمايتبلمميكام جـلالم 11م|م
م������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 165 عرشلجج،ماتجليلمجستهلفلتمقللسهل

188 ����������������������������������������������������������������� م صالحللتمايتبليامعلىمايبراججماألكل ي لدمااي قرراتمايلراسلد جـلالم 12م|م

قائمة األشكال

58 ��������������������������������������������������������������������������������� م عنلصرمشلل مض لنمايمل  مفيمجلجبدمايجلا ماين ليلد شكا 01م|م

م���������������������������������������������������������������������������� 59 )DEMING CYCLE(شكا 02م|م ائر مض لنمايمل  ماايتجسلنماي ست رم

61 ������������������������ م جخططمتنلل يمينلل مإ ار مايمل  مايلاخليماايخلرجيمعلىمجستلىمايكلللت/ايبراججم شكا 03م|م

م���������������������������������������������������� 69 تلفقماي بللجلتمفيمع للدماي راجبدمايسنليدمفيمايبرشلججماألكل ي ي شكا 04م|م

م���������������������������������������������������� 71 تلفقماي بللجلتمفيمع للدماي راجبدممايلاخللدمفيمشلل مإ ار مايمل   شكا 05م|م

جخططمتنلل يمينلل مإ ار مايمل  مايلاخليماايخلرجيمعلىمجستلىمايب ل اتماي سلشل مااي راكزم شكا 06م|م
73 �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� م اايلحلاتماإل اريدمعليملجبد

80 ��������������������������������������������������� م تلفقماي بللجلتمفيمع للدماي راجبدمايسنليدمفيمايب ل اتماي سلشل  شكا 07م|م

تلفقماي بللجلتمفيمع للدماي راجبدماايتقليممايلاخليمفيمشلل مإ ار مايمل  معلىماي ستلىم شكا 08م|م
82 �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� م اي ؤسسي

143 ������������������������������������������������������������������������������������������������������������� م مجراحامجراجبدمعرشلججمأكل ي يمقلئم شكا 09م|م

145 ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������� م جراحامتص لممعرشلججمأكل ي يمجليل شكا 10م|م

م������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 148 جراحامتص لممأامتطليرمايبرشلجج شكا 11م|م

م��������������������������������������������������������������������������� 152 خطلاتمإقرارمعرشلججمأكل ي يمعبلمايتطليرمأاماالستجلاث شكا 12م|م

159 ���������������������������������������������������������������������������������������������������� م شكا 13م|م ائر ماي راجبدمايلاريدميلبراججماألكل ي لدم

169 ���������������������������������������������������������������������������������������������� م جلخصم ار مايتقليممعملجبدمايجلا ماين ليلد شكا 14م|م
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المالحق
الملحق 1ممجتطلبلتمايتأهاميالعت ل ماي ؤسسي

الملحق 2ممجبليلرماالعت ل ماي ؤسسي
الملحق 3مجقليلسمايتقليممايذاتيمي ؤسسلتمايتبللممايبلييمعلىماي ستلىماي ؤسسي

الملحق 4م يلامجؤشراتماأل اءمايرئلسدمااي قلرشلتماي رجبلدمعملجبدمايجلا ماين ليلد
الملحق 5م يلاماالستخلا مينلل ماالعت ل ماألكل ي يمعلىماي ستلىماي ؤسسي

الملحق 6 جتطلبلتمايتأهاميالعت ل مايبراجمي
الملحق 7 جبليلرماالعت ل مايبراجمي

الملحق 8مجقليلسمايتقليممايذاتيمي ؤسسلتمايتبللممايبلييمعلىماي ستلىمايبراجمي
الملحق 9 قلئ دماأل يدمماايبراهلنماي قترحدمي بليلرماالعت ل مايبراجمي

الملحق 10م يلاماالستخلا مينلل ماالعت ل ماألكل ي يمعلىماي ستلىمايبراجمي
الملحق 11مخطدمشنرمثقلفدمايمل  مااالعت ل ماألكل ي يم

النماذج
النموذج 1 متقريرماي راجبدمايسنليدمفيمايكلللتم-مايبراججماألكل ي لد

النموذج 2 تقريرماي راجبدمايسنليدمفيمايب ل اتماي سلشل 
النموذج 3متقريرماي راجبدمايلاخللدمفيمايكلللتم-مايبراججماألكل ي لدم

النموذج 4 تقريرماي راجبدمايلاخللدمفيمايب ل اتماي سلشل 



جقلجد
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مقدمة

جلجبدم إ ار م حــرصم جنم اشطالقًلم
ج لعم علىم ججم اين ليلدم ايجلا م
اأعضلءم قــلــل اتم جنم جنسلبلهلم
اإ اريلنماطلبدمفيم تلريسم هلئدم
اايتجسلنم ايمل  م ض لنم ع لللتم
ايملجبدم إ ار م قلجتم اي ست ر،م
يلتطليرم ايملجبدم علكليدم ج ثلدم
اع ل  م اي مت بلدم ااينراكدم
األكل ي يم ااالعــتــ ــل م ايــمــل  م
ايــمــل  م ضــ ــلنم جفهل م عتبنيم
اجبلهمجنهملميلب امعكاماحلاتهلم
ايتلحللم ــد.م ااإل اريـ األكل ي لدم
ااإلجراءاتمص مم يلام ايسللسلتم
ايجلا م عملجبدم ايــمــل  م شلل م
يلضحم شــهــمــًلم يل ثام اين ليلدم
ايرسممإطلرًامشلجاًلمينلل م اخليم
ض لنم ع لللتم إل ار م يلملجبدم
ــل  مفـــيمجــ ــلــعماحـــلاتم ــمـ ايـ
ــيمجقرم ف اإ اراتـــهـــلم ايــمــلجــبــدم
اقلم .م افراعهلم ايرئلسيم ايملجبدم
ايليلام هذام يبنلءم ايملجبدم استنلتم
علىمعل مجرجبللتمأه هلمايخطدم
2025/2020،م اإلســتــراتــلــمــلــدم
يالعت ل م ايمل  م ض لنم اجبليلرم
ايصل ر م اايبراجميم اي ؤسسيم
يلتقليمم ايــلطــنــيم ايــ ــركــزم عــنم
عهلئدم ــ ــيم ــل ي األك ــل م ــ  ــت ااالع
ايتض نم اايتلريب،م ايتبللمم تقليمم
رئلسدم فصللم ث لشلدم ايليلام هذام
ي كنماستبراضهلمعلختصلرمكلآلتي:

ايمل  م شلل م يليلام األالم اإلصــلارم أيليكمم بلنم اشضعم
ايطريقم خلرطدم ي ثام اايذيم اين ليلدم ايجلا م عملجبدم
األكل ي يم ااالعت ل م ايمل  م ض لنم ع لللتم ال ار م
عليملجبدمتجقلقًلمألهلافمايملجبدماالستراتلملدماأهلافم
اع ل  م اي مت بلدم ااينراكدم يلتطليرم ايملجبدم اكليدم

ايمل  مااالعت ل ماألكل ي ي

ايجلا م لص	01 جلجبدم عنم شبذ م ايتض نم
ــلمارســليــتــهــلم ــه ــت ايــنــ ــليــلــدمارؤي
اي طلر م االستراتلملدم اأهلافهلم

اهلكلهلماإل اري.

ع ل  م لص	01 اصالحللتم جهل م يتض نم
ــمــل  مااالعــتــ ــل ماألكــل يــ ــيم اي
جتض نًلمرؤيتهلمارسليتهلماأهلافهل،م
عقلل اتم ايتنلل يم اارتــبــلطــهــلم
اإل اراتم ــمــ ــلــعم اع ــدم ــب ــلج ــم اي
يلب ل  م تتبعم ايــتــيم ــلاتم ــلح ااي
ايرئلسيمايكام ات ثللهلمفيمايفرعم

فرعمجنمفراعمايملجبد.م

ايلاخليم لص	01 ايمل  م شلل م يستبرضم
ــلتم ــل اايـــخـــلرجـــيميــلــمــلجــبــدماآي
اايخلرجلدم ايــلاخــلــلــدم ايــ ــراجــبــدم
فيم األكل ي لدم اايبراججم يلكلللتم
ــدم ــ ــلاتماإل اري ايــمــلجــبــد،ماايـــلحـ

ااي راكزمفيمايملجبدمافراعهل.

ااستلفلءم لص	01 تجقلقم آيللتم يستبرضم
يالعت ل م ايمل  م شلل م جتطلبلتم

اي ؤسسي.مم

ااستلفلءم لص	01 تجقلقم آيللتم يستبرضم
يالعت ل م ايمل  م شلل م جتطلبلتم

ايبراجمي.م

اتطليرم لص	01 تص لمم جتطلبلتم يستبرضم
ــبــراجــجماألكــل يــ ــلــدم اجــراجــبــدماي
األكل ي لدم ايبراججم تقليمم اجبليلرم
هذهم طلبدم تجقلقم جــنم اايــتــأكــلم
ايملجبدم خريميم يخصلئصم ايبراججم
ايبراججماألكل ي لدم تبلمم اجخرجلتم

ااي بليلرماي هنلد.م

ايتقل م لص	01 اجبليلرم جتطلبلتم يستبرضم
يملئز مايمل  معليملجبد.م

اينلل م لص	01 عنم جفصلدم شبذ م يتض نم
األكل ي يم يالعت ل م اإليكتراشيم
اقللسمجؤشراتماأل اءمااي قلرشلتم

اي رجبلد.
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مفاهيم 
ومصطلحات

المؤسسة  01
تبلل لدم جؤسسدم كــام عهلم يقصلم
عــراجــجم تــقــل م خــلصــدم أام حكلجلدم
علىم ايجصللم عبلم جنل دم  راسلدم
اتهلفم ايبلجدم ايثلشليدم اينهل  م

إيىمجنحم رجدمعل لد.

الجودة 02
ي تطلبلتم اي طلعقدم عأشهلم تبرفم
اجلاصفلتمأامخصلئصمجبلندمقل ر م
ااي تطلبلتم علي بليلرم ايلفلءم علىم
اي ؤسسلتم فيم عللهلم اي تبلرفم
ج لدم عأشهلم تبرفم ك لم اي  لثلد.م
ايس لتماايخصلئصميل نتجمأامايخلجدم
ايــلفــلءم عــلــىم ــل رًام ــ ق تمبلهم ايــتــيم

علحتللجلتمجبلند.

إدارة  03
الجودة 
الشاملة

إيىم يهلفم شلجام أســلــلبم اهــيم
تجقلقمرضلماي ستفللماتلقبلته.معجلثم
اي ؤسسدم ــرا م ــ أف ج لعم يــتــبــلانم
جل  م تجسلنم جهل م فيم علست رارم
فكرم اهـــلم م اايــنــلاتــج.م ايب لللتم

التقويم  08
الذاتي

ام اإلجــراءاتم جنم جم لعدم يتض نم
ايخطلاتمايتيمتقل معهلماي ؤسسدم
ايــلاقــعم ايــتــبــرفمعلىم أجــام جــنم
ايتبلل لدم ايب للدم فيم اي جققم
ايبراججم جستلىم فيم اايتلريسلدم
جقلرشدم ام ايملجبد،م تطرحهلم ايتيم
قبام جنم اي ننل م علي ستلىم ذيكم
ايخلصدم ايب للدم هلم ام اي ؤسسد.م
طريقم عنم اي ؤسسدم أ اءم عتقليمم
ام أشفسهم،م اي ؤسسدم جنسلعيم
ام تلصلفم ام ايلقلقم عليتجللام ذيكم
أل اءم ايــراهــنم ــلضــعم اي تنخلصم
اي ؤسسدمامتجليلمجملالتمايقل مام
ايضبفمفيمضلءمجبليلرمججل  مام
اي لشجدم ايمهدم جتطلبلتم حسبم

يالعت ل .

أولويات  09
التحسين

ي بليلرم ايذاتيم ايتقليمم إجراءم عبلم
،ميتضحمعل مجنم ايمل  ماماالعت ل م
اي ملالتمايتيمتجتلجمإيىمتجسلن،مام
أنم اي ؤسسدم تستطلعم الم عليطبعم
تقل معهلمج لبًلمفيمشفسمايلقت،م
ذاتم ايهلجدم اي ملالتم تجل م يذيكم
فيم تلضجهلم ام يلتجسلنم األايليدم

تقريرمايتقليممايذاتي.

المقيم  10
الخارجي

شخصمجنمخلرجماي ؤسسدمذامخبر م
يتمم علتهم ايتخصصم جمللم فــيم

علينتلئجم عالقتهم ام جل،م عرشلججم ججتلىم ام هلكام ي راجبدم
ايتبلل لدم،مامجالءجدمتقيلممايطالبمامتقليراتهممامجقلرشدم

ذيكمعلي بليلرمايقللسلدميل ؤسسد.

التقويم الخارجي 11
خلرجم جنم جهلتم أام أفــرا م عهلم يقل م جستقلدم جراجبدم
ايمل  م جبليلرم ام ع لللتم ام أشنطدم يتقليمم اي ؤسسدم

ايتيمتبنتهلماي ؤسسد.

االعتماد 12
يقصلمعهمجم لعدماإلجراءاتمامايب لللتمايتيمتقل معهلم
قلم اي ؤسسدم أنم جنم ايتأكلم أجام جنم االعت ل م هلئدم
اينلعلدم ايــمــل  م جلاصفلتم ام شــراطم فلهلم تجققتم
عأشهم أيضًلم يبرفم ام ايتقليم.م جؤسسلتم يلىم اي بت ل م
االرتقلءم ام اينهلضم شجلم جلجهم عل يم جؤسسيم شنلطم
هلم ام ايلراسلدم ايبراججم ام ايتبللمم جؤسسلتم ع ستلىم
ام ايتبلل لدم ايب للدم يض لنمجل  م امجؤثر م أ ا مفبليدم

جخرجلتهلماماست راريدمتطليرهل.

االعتماد  13
المؤسسي

االعت ل م ام ايمل  م ض لنم هلئدم ت نجهم ايذيم االعترافم
مجعم عراجمهلم تلافقم إثبلتم إذاماستطلعتم ،م ي ؤسسدمجلم
قلئ دم أشل دم يليهلم أنم ام اي بت ل م ام اي بلندم اي بليلرم
يض لنمايمل  مامايتجسلنماي ست رمألشنطتهلماألكل ي لدم

امذيكمافقًلميلضلاعطماي بلندمايتيمتننرهلمايهلئد.

ضمان الجودة 14
ام اي تطلبلتم استلفلءم جنم يلتأكلم اسللدم ام شنلطم هلم
اي بليلرمايقللسلدماي طللعدميل ؤسسدمإلشملزمأهلافهلمام
ايب ام سلقم ترضيم جخرجلتم إيىم ايلصللم ام رسليتهلم

ااحتللجلتماي مت ع.

فلسفيميهلفمإيىمتطليرمشنلطماي ؤسسدمعلستخلا م
أسليلبمتجللللدماإحصلئلدمجتطلر ماجتنلعدميلجصللم
اي نللجدم عنلصرم ج لعم اإشراكم اينتلئجم أفضام علىم
ايب ام فيم اي طللعدم ايمل  م يجققم ع لم اإ ارتــهــلم

اي ؤسسيماإرضلءماي ستفللين.

المعايير 04
اسللدميلجكممعلىمشلئمجلم.ماماي بللرمصفدمأامقلعل م
تستخل ميتقيلممأامتبريفمأامتصنلفمشلئمجلم،مامهلم

أيضًلمجستلىميلتقيلم.

التقويم  05
ايب لللتماماإلجراءاتمايتيمتهلفمإيىمقللسماأل اءم

افقمجبليلرمامجؤشراتمججل  .

تقويم األداء 06
يقصلمعهمايتلصامإيىمأحكل مقل لدمججل  ميألشنطدم
ايتيم اي رجبلدم اي قليلسم عبضم استخلا م خاللم جنم
تسلعلمعلىمفهممامإ راكمايبالقدمبلنمجختلفمايبنلصرم

ايخلصدمعليتقليم.

تقويم البرنامج 07
األسليلبماي ستخلجدميلجصللمعلىمآراءماي ستفللينم

جنمايبرشلججم،ماذيكمعهلفمايتجسلنماايتطلير.
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ضمان  15
الجودة 

الخارجي
ــمم ــلي ــق ــدمات ــبـ ــراجـ ــلتمجـ ــل ــل ــ  ع
اأشنطتهلم اعراجمهلم اي ؤسسلتم
جستقلد.مم خلرجلدم اكليدم قبام جنم
جلم عــل  م ايخلرجيم ايمل  م ض لنم
ايلاريدم اينلراءم تقلي لتم يكلنم
تقلريرم ــلسم أسـ عــلــىم اي ستقلدم
ايــذاتــلــدماهــيمجبل م ــلتم ــلراس اي
يغرضلنمه لمتقليممايمل  ماايتأكلم
جنمصجدمنتلئجمايلراسلتمايلاخللد.

ضمان  16
الجودة 
الداخلي

عهلم تــقــل م ايــتــيم ايب لللتم هــيم
عنأنم اي نلر م اتقليمم اي ؤسسدم
فيم أ ائهلم جل  م يض لنم عراجمهلم
ض لنم ين ام الم األشنطد.م كلفدم
ايرصلم ع لللتم ايلاخليم ايــمــل  م
تليرم اي ؤسسدم أنم جــنم اايــتــأكــلم
ايكنم فجسب.م جللم عنكام أع ليهلم
شفسهلم تلقلءم جنم استخلاجهلم أيضلم
اي ؤسسلتم خــلرجم جنم األشــخــلصم
أام اي هن.م أام ايصنلعدم جنم األخرى.م
أام االعت ل م غلرهلمجنماكلالتم جنم
اي راجبدم أجام جنم ايمل  م ض لنم
عراجمهلم عنأنم اي نلر م اتقليمم
ض لنم يكلنم جلم اعل  م اأشنطتهل.م
ايــلاخــلــيمشــلجــال.معجلثم ــمــل  م اي
اايب لللتم اي لخالتم جعم يتبلجام
أشنطدم جملالتم اج لعم ااينتلئج.م
ايتلريسم هلئدم اأعضلءم اي ؤسسد.م
ــلءم ــج ــعمأش ــيمجــ ــل ــالبمفـ ــطــ ــ ااي

اي ؤسسد.

لجان  22
الجودة

جم لعدماألشخلصمسلاءمجنم اخام
ــل،م ــه ــلرج خ ــنم جـ أام ــدم ــس ــؤس ــ  اي
شلل م سلرم جتلعبدم عنم اي سؤايلنم

ايمل  م اخاماي ؤسسد.

النظام  23
الداخلي 

إلدارة 
الجودة

اي ؤسسدم تتبنلهم ايــذيم اينلل م
ايتبلل لدم ايبراججم جستلىم يتجسلنم
،م فلهلم اي ؤثر م األخــرىم ايبنلصرم ام
ــلميــتــضــ ــنمتـــجـــليـــلًام قــلــقــًلم كــ 
تجليلم ام ،م ــل  م ــم اي يــ ــلاصــفــلتم
إيىم علإلضلفدم ايملل م اي  لرسلتم
ايتبرفمعلىمجبلقلتمع للدمايتبلمم
جقترحلتم ام األ اءم جــتــلعــبــدم ام

ايتجسلن.

المقارنة  24
المرجعية

جمللم فيم اي ؤسسدم أ اءم قللسم
أخرىم هلئدم جعم علي قلرشدم جبلنم
جبرافدمعت لزهلمفيمشفسماي مللم
تجليلم جنم ايهلئدم تت كنم عهذام ام
علىم ايب ام ام إشملزهلم جستلىم

تجسلنمأ ائهل.

التقييم 25
األشنطدم كام فيم األ اءم جــل  م قللسم ع للدم

عهلفمايتجسلنماي ست رميأل اءماي ستقبلي

فريق العمل 26
ام جختلفدم ع هلراتم األشــخــلصم جــنم جم لعدم
أجام جنم ايببضم عبضهمم جعم يب للنم جتبل  م
ايلصللميهلفمجلحلمفيمخاللمفتر مزجنلدمجبلندم

يتنلطرانمفلهلمجهلراتهمماي ختلفد.

الزيارة الميدانية 27
ايخلرجللنم اي راجبلنم عهلم يقل م ايتيم ايــزيــلر م
يتمم ام ،م االعت ل م ام ايتقليمم ألغراضم اي بت لانم
خاليهلماي راجبدمامايفجصميم لعمجبليلرمايمل  م
اي تبلقدم األ اءم امجؤشراتم األ يدم ام االعت ل م ام
عهلمك لمهيماار  مفيمايلراسدمايذاتلدميل ؤسسدم

ايتيمتقلجتمعطلبماالعت ل .

المستفيدون 28
جم لعدمجنماينلسمايذينميليهمماهت ل مع نراعم
يتبلقمعأشنطدماي ؤسسدمجنمحلثمجل  ماي بليلر،م
اايب لللتم اينلمم فبليلدم حلثم جنم كذيكم ام
ايتجليلم يبت لم ام ايــمــل  .م يض لنم اي لضلعدم
ام اي ستفللانم شطلقمجم لعلتم ام ينلعم ايلقلقم

اهت لجلتهمماي تبليندمعلىمرسليدماي ؤسسد.

االعتماد الدولي 17
اعت ل م اكليدم خاللم جنم عراجمهلم أام جؤسسدم اعت ل م

أشنأتمفيمعللمآخر.

اعتماد البرامج 18
جنجدمشهل  م جنمخاللم يللراسدم تبلل يم عرشلججم اعت ل م
تبلنمأشهميلبيماي بليلرماي طللعدميتقليممعرشلججمتبلل يم

فيمهذاماي مللمعلىماي ستلىماي طللب.

االعتماد المؤقت 19
تبلل لدم جؤسسدم أام يبرشلججم جؤقتم عنكام االعت ل م
عرشلججم اعت ل م يتمم قلم ايتن لد،م تقليممخططم عبلم جليل م
تبلل يمجبلنمأامجؤسسدمتبلل لدمجليل معنكامجؤقتم
علىمأسلسمخططمتفصلللد،مايتلحمذيكمايفرصدميل ؤسسدم
يبلءمايب ا،مأاميتلريسمهذامايبرشلججمعقلرمجبقللمنمايثقدم
جنمأشهمإذامكلنمجريمتنفلذمايخططمعلىماينجلماي قترحم

جنماي رجحمأنميتممجنحماالعت ل .

المؤشرات 20
قبام جنم استخلاجهلم يتمم ججل  م جقليلسم عهلم يقصلم
اي ؤسسدمايتبلل لدمأاماي نل دميتقليممجل  مأ ائهل.م

التعريف القياسي  21
للجودة

فيم تلافرهلم يمبم ايتيم اايس لتم ايخصلئصم جم لعدم
اي نتجمأامايخلجدمعجلثمتمبلهميقل معلظلفتهمعلىمأك ام

اجهمايرضىماي ستهلك.
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ااالستقرارم اين لم است رارم يتض نم
اين ليلدم ــجــلا م اي جنطقدم فــيم
ايتبلل لدم ايخلجلتم أجــل م ايتلفرم
تجقلقم فيم ارغبدم اي نطقد،م ألعنلءم
اتأهلام علي مت عم عليرقيم رسليتهلم
ايجليلدم االحتللجلتم يلبيم ع لم أعنلئهم
ايفبليدم ااي سله دم ااي ستقبللدم

فيمتن لدمايلطن.

عنم عبلاهللم اي لكم اينريفلنم ايجرجلنم خــل  م أجــرم اقــلم
ايجلا ماين ليلدم عتأسلسمجلجبدم عبلايبزيزم-رح هماهلل-م
عل م اين ليلدم ايجلا م ي نطقدم ايتلريخلدم زيلرتهم خاللم
ايتربلدم ايبلل ،م كلللت:م بإشنلءم ايبلءم تمم حلثم 1428ه،م
ايهنلسد،م ايتطبلقلد،م ايطبلدم اايبلل م ايطبم ااآل اب،م
االقتصل ماي نزيي،مااي مت عمفيممفرعمايملجبدمايرئلسيم
اي مت ع،م ااآل اب،م ايبلل م اكلللت:م عرعرم ع ليندم
ع ليندم ايملجبدم اي بللجلتمفيمفرعم ايجلسبلتماتقنلدم
رفجلء،ماكللدماي مت عمفيمفرعمايملجبدمع ليندمطريفم
يتنكامجًبلمجلجبدمايجلا ماين ليلد.ماجنمثمماستجلثتم
افراعهلم ايملجبدم فيم األكل ي لدم ايتخصصلتم م علقيم
ايبل لدمجنهلماايترعليدمجرارًامعتخصصلتمايبلل ماإل اريدم
ايطبلدم إ ار ماألع للماايطبماايبلل م فيمصلر مكللدم
اصلاًلمإيىمعلل مايهنلسدمااي مت ع.مايقعمجقرماإل ار م

ايبلللميلملجبدمفيمجليندمعرعر.

ايكلللتم يــبــ ــل اتم ــلإلضــلفــدم اع
عليملجبدم)جلالم1(متممإشنلءمثالثم

عنرمع ل  مجسلشل مكليتليــــي:م

اي مت عم لص خــلجــدم عــ ــل  م
اايتبللمماي ست رم

ع ل  مايقبللماايتسملا لص

ع ل  مشؤانماي كتبلت لص

ااالعت ل م لص ايمل  م ع ل  م
األكل ي ي

ع ل  مايبجثمايبل ي لص

ايتبللمم لص تــطــليــرم ــل  م ــ  ع
ايملجبي

م لص ع ل  متقنلدماي بللجلتم

ع ل  مايسندمايتجضلريدماايلراسلتماي سلشل  لص

ع ل  مشؤانمايطالب 	ص

ع ل  مشؤانمأعضلءمهلئدمايتلريسمااي لظفلن صل

ع ل  مايتبللمماإليكتراشيماايتبلممعنمعبل لل

ع ل  مايلراسلتمايملجبلدم لل

ع ل  مايلراسلتمايبللل لل

تأسست جامعة 
الحدود الشمالية 

بإرادة ملكية في 
عام 1428ھ

13 عمادة 
مساندة
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اين ليلدم ايــجــلا م جلجبدم اتضمم
فراعم )3(م علىم جلزعدم كللدم )15(م
)عرعر-مرفجلء-مطريف(،متنت امعلىم
-م عل لدماهنلسلدم –م )صجلدم كلللتم

إ اريدماإشسلشلد-مجمت ع(.

اتت لزمايملجبدمعتنلعمايتخصصلتمايبل لدمايتيمتت نىم
جعمحلجدمسلقمايب اماتلاكبمتلجهلتمرؤيدماي  لكدم
فيم فعم يسلعلم جليلم جلام خلقم فيم اتسهمم 2030م

عملدمايتن لدمعلي  لكد.

15 كلية 

اسم البرنامج اسم الكلية م الفرع

ايطبماايمراحد كللدمايطب 1

عرعر

تقنلدماي ختبراتمايطبلد
كللدمايبلل مايطبلدمايتطبلقلد  2

ايتغذيدماإلكللنلكلد
علل مايت ريض كللدمعلل مايت ريض 3

ايهنلسدماي لشلد

كللدمايهنلسد 4
ايهنلسدماي لكلشلكلد
ايهنلسدمايكهرعلئلد
ايهنلسدمايكل للئلد
ايهنلسدمايصنلعلد

ايريلضللت

كللدمايبلل  5
ايفلزيلء
ايكل للء

علل مايجلسبلت
ايلراسلتماإلسالجلد

كللدمايتربلدمااآل اب ايلغدمايبربلدماآ اعهل6
ايلغدماإلشمللزيدماآ اعهل

اي جلسبدمم

كللدمإ ار ماألع لل 7
ايقلشلنمم
ايت ليا

إ ار مجلار معنريد
تسليق

اي العسمااينسلج
كللدماالقتصل ماي نزيي 8

اإلسكلنماإ ار ماي نزل
تقنلدمايجلسبلت

كللدماي مت ع 9
اي جلسبد

اسم البرنامج اسم الكلية م الفرع

علل مايجلسبلت
كللدمايجلسبلتماتقنلدم

اي بللجلت 10 

رفحاء

تقنلدماي بللجلت
شلمماي بللجلت

ايلغدماإلشمللزيدماآ اعهل

كللدمايبلل مااآل اب 11 
ايكل للء

األحللءمايلقلقد
ايريلضللت

ايصلليدمايسريريد كللدمايصلليد 12 
تقنلدمايجلسبلت

كللدماي مت ع 13 
اي جلسبد

ايلغدماإلشمللزيدماآ اعهل
فرعمكللدمايبلل مااآل ابم-م

ايبليقللد علل مايجلسبلت 14
ايكل للء

ايلغدماإلشمللزيدماآ اعهل

كللدمايبلل مااآل اب 15 
طريف

ايكل للء
ايريلضللت

علل مايجلسبلت
ايفلزيلء

ايتسليق
تقنلدمايجلسبلت

كللدماي مت ع 16 
اي جلسبد

كلللتماعراججمجلجبدمايجلا ماين ليلد
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شط حمإيىمأنمشصبحمجلجبدمجت لز ،م
ِيَ لم عهلم اجبترفم جصلاقلد،م اذاتم
قلئ دم أكل ي لدم عراججم جنم تقلجهم
،اايبجث،مااالعتكلر،م علىمايكفلءاتم
جستلىم علىم خلجلتهلم اتقليمم

اي نطقدمااي  لكد.

شجنمجلجبدمشلجلدمتخل ماألهلافم
االيــتــزا م جــعم يل نطقد،م اي جللدم
ااشطالقًلم ايتبلل ي،م ايت لزم عتجقلقم
ايتلريخيم اتراثنلم ايرئلسدم قل نلم جنم
عراججم شقل م ايمغرافي،م اجلقبنلم
عتأثلراتهلم تتسمم جبتكر م تبلل لدم
ــ ــلار م اي فبليلدم جــنم تــزيــلم ايــتــيم
اايثقلفلد،م ااالقتصل يد،م ايبنريد،م
ي نطقدم اايــتــبــليــنم اايطبلبلدم

ايجلا ماين ليلدماجلميملارهل.

يبززم لص جت لزم تبللمم تقليمم
ايفكرمااي هنلد.

تبزيزمبلئدمايبجثممااالعتكلرم لص
ع لميجققمأايليلتمايملجبدم

ايبجثلد.

تبزيزماينراكدماي مت بلد لص

إ اريماجلييم لص شلل م تطليرم
اتنليعم اإل ار م يبززمكفلء م

جصل رمايلخا.

ــة . 1.01 ــع ــام رؤيـــــــة ج
الحدود الشمالية

رســـالـــة جــامــعــة . 2.01
الحدود الشمالية

العامة . 3.01 األهــداف 
للجامعة



شبذ معنمجلجبدمايجلا ماين ليلد

2829

  يلامشلل مايمل  معملجبدمايجلا ماين ليلد

الهيكل التنظيمي لإلدارة العليا . 4.01
بجامعة الحدود الشمالية

اإل ار مايبلللم/مايلكلالتم/مايكللشلت
كللدم/مجبهلم/مع ل  م/مإ ار معلجد

اكليدمع ل  م/مإ ار م/مجركز
احل 
قسم



شبذ معنمجلجبدمايجلا ماين ليلد

3031

  يلامشلل مايمل  معملجبدمايجلا ماين ليلد

ترتبطمعرئلسمايملجبد.م

ايملجبيم ايتبللمم تطليرم
جنم اي مت بلد،م ااينراكدم
ــاللمتــجــقــلــقمجــبــليــلــرم ــ خ
ــ ــي،م ــل ي ــل ماألك ــ  ــت االع
اي مت عم علىم ااالشفتلحم

اي جققميإلثراءماي تبل ل.

اإلشرافمعلىمإعلا مخططمشنلطلتمايلكليدم لص
ااعت ل هل.

ايتنلل لدم لص ايلحلاتم علىم اإل اريم اإلشرافم
اي رتبطدمعهلماايتنسلقمفل لمبلنهلمع لميض نم
ايتكلجامبلنمشنلطلتهل،مااالستفل  مايقصلىم

جنماإلجكلشلتماي تلحد.

ايبالقدم لص ذاتم اايتبلل لتم ايللائحم اقــتــراحم
اجتلعبدم اي مت بلدم ااينراكدم عليتطليرم

تنفلذهلمعبلماعت ل هل.م

اكلللتهلم لص ايملجبدم اكـــلالتم جــعم ايتنسلقم
اج لعمايلحلاتمايتنلل لدماي رتبطدمعهلمفيم
اي رتبطدم ايننلطلتم عتنفلذم يتبلقم جلم كام
علظلئفهلم اي تصام ايملجبدم أ اءم عتطليرم
فضاًلم عهل،م ايخلصم اإل اريم ااأل اءم األسلسلدم

عنمتجقلقمجبليلرمايمل  ماي طللعدمفلهل.م

اكلللتهلم لص ايملجبدم اكـــلالتم جــعم ايتنسلقم
اج لعمايلحلاتمايتنلل لدماي رتبطدمعهلمفيم
هلئدم أعضلءم جهلراتم عتن لدم يتبلقم جلم كام
يتأ يدم جهلزيتهمم جستلىم اتجسلنم ايتلريسم

اظلئفهمماألسلسلد.م

جعم لص اايتنسلقم ايــتــلاصــام
ايتبللمم ــمم ــقــلي ت هــلــئــدم
اايتلريبمفيمكامجلميتبلقم
ــل  م ــ ــم ــ عــليــتــطــليــرمااي

ااالعت ل ماألكل ي ي.

ــامجـــعمايــهــلــئــلتم لص ــلاص ــت اي
اي تخصصدم ااي ؤسسلتم
ــدم ــ ــل ــلي ــب ــدمااي ــل ــل ــ ــج اي
يالستفل  مجنمتملرعهلمفيم
كام فيم اايمل  م ايتطليرم
ــلميـــتـــبـــلـــقمعـــليـــنـــأنم ــ جـ

األكل ي ي.م

ايبنلدم لص تبزيزم علىم اإلشرافم
ايملجبدم ــيم ف ايــرقــ ــلــدم
ايتبلجالتم ااست رارم عمم
ــدم ــل ــرق اإليـــكـــتـــراشـــلـــدمات

جستليلتهل.م

اإلشرافمعلىمتطليرمخططم 	ص
اإليكتراشيم ايتبللمم اعراججم

اايتبلمماي ست ر.

اتبزيزم صل شنرم علىم اإلشــرافم
اي مت بلدم اينراكدم ثقلفدم
ايملجبيم اي مت عم فــيم
ااي مت عم ــلصم خ عنكام

اي جليمعنكامعل .

أطراحلتم لل علىم ــرافم اإلش
تلريبلدم عراججم جنم ايملجبدم
ع قلعام أام جملشًلم اتبلل لدم

يم لعمفئلتماي مت ع.

ايملجبدم لل تبزيزمجستلىماشلعلدمشراكلتم
ــراءم اإلثـ أغـــراضم اتجقلقم اي مت بلدم

اي تبل لمجنهل.

ت ثلامايملجبدمفيماي ؤت راتمااينلااتم لل
اايلايلدم ااإلقلل لدم اي جللدم اايلملنم
األكــل يــ ــيم عليتطليرم ايــبــالقــدم ذاتم

اايمل  .م

جؤشراتم لل تجليلم ع للدم علىم ــرافم اإلش
اي تبلقدم األشنطدم يم لعم األ اءم قللسم
اتطليرهلم اجراجبتهلم ايلكليدم عأع للم

عصفدمجست ر .

احتللجلتم لل تجليلم ع للدم علىم اإلشــرافم
ااألجهز م ايبنريدم اي لار م جنم ايلكليدم

ااي لا ماجتلعبدمتلفلرهل.م

االحتللجلتم لل تجليلم ع للدم علىم اإلشرافم
ايلكليد،م جلظفيم يم لعم ايتلريبلدم

يترشلجهمميلبراججمايتلريبلدماي الئ د.م

ايلكليدم لل شنلطلتم عنم تقلريرم اريدم إعلا م
عهلم اي رتبطدم ايتنلل لدم ــلاتم ــلح ااي
اإشملزاتهلماجقترحلتمتطليرماأل اءمفلهل.

حلا م لل فيم عهلم تكلفم أخــرىم جهل م أيدم
االختصلص.

وكالة الجامعة للتطوير . 5.01
والشراكة المجتمعية

االرتباط . 1.5.01
التنظيمي

الهدف العام . 2.5.01

المهام. 3.5.01



شبذ معنمجلجبدمايجلا ماين ليلد

3233

  يلامشلل مايمل  معملجبدمايجلا ماين ليلد

الهيكل التنظيمي لوكالة الجامعة . 4.5.01
للتطوير والشراكة المجتمعية

اإل ار مايبلللم/مايلكلالتم/مايكللشلت
كللدم/مجبهلم/مع ل  م/مإ ار معلجد

اكليدمع ل  م/مإ ار م/مجركز
احل 
قسم



34

دليل نظام الجودة بجامعة الحدود الشمالية

فصل

عمادة الجودة 
واالعتماد 

األكاديمي

1	  



ع ل  مايمل  مااالعت ل ماألكل ي ي

3637

  يلامشلل مايمل  معملجبدمايجلا ماين ليلد

عمادة . 1.02 عــن  نــبــذة 
واالعتماد  الجودة 

األكاديمي

الهيكل التنظيمي لعمادة . 2.02
ــودة واالعـــتـــمـــاد  ــ ــج ــ ال

األكاديمي   
ــلا م ــج حـــرصـــَلمجـــنمجــلجــبــدماي
رؤيتهلم تجقلقم علىم اين ليلدم
فيم تت ثام اايــتــيم ارسليتهلم
اي جللدم ايــ ــبــليــلــرم تــجــقــلــقم
جتطلبلتم ايتجقلقم اايبلي لد،م
ايلطنيم االكل ي يم االعت ل م
إشنلءم تمم خلرجلد،م جهلتم اجنم
ــل م ــ  ــت عــ ــل  مايـــمـــل  مااالع
األكل ي يمع لجبمقرارمجملسم
فيم ــكم اذي )4(م رقــمم ايملجبدم
االجت لعمايثليثمي ملسمايملجبدم
1431\1432هم ايلراسيم يلبل م
18\6\1432هــــ،م فيم اي نبقلم

اذيكميتجقلقمجتطلبلتمايمل  مفيمج لعماحلاتم
ايملجبدماألكل ي لدمااإل اريدماتجسلنماأل اءمايبل م
اكذيكماضعمايخططمايتطليريدماايسللسلتمايالزجدم
اي ؤسسيم ايلطنيم االعت ل م جتطلبلتم يتجقلقم
اايبراجميماغلرهلمجنماالعت ل اتماي لشجدميالعت ل م

ايخلرجي.

األكل ي يم ااالعت ل م ايمل  م ع ل  م كلشتم اقلم
تتبعمتنلل لًلمجنذمشنأتهلمإيىماكلامايملجبدميلنؤانم
األكل ي لدميغليدمعل م1436هـ،مإيىمأنمتمماستجلاثم
اي مت بلدم ااينراكدم يلتطليرم ايملجبدم اكليدم

اأصبجتمايب ل  متلعبدميهل.م

اإل ار مايبلللم/مايلكلالتم/مايكللشلت
كللدم/مجبهلم/مع ل  م/مإ ار معلجد

اكليدمع ل  م/مإ ار م/مجركز
احل 
قسم



ع ل  مايمل  مااالعت ل ماألكل ي ي

3839

  يلامشلل مايمل  معملجبدمايجلا ماين ليلد

االرتباط التنظيمي. 3.02

رؤية العمادة. 4.02

رسالة العمادة. 5.02

قيم العمادة. 6.02

الهدف العام لعمادة الجودة . 7.02
واالعتماد األكاديمي 

الجودة . 8.02 عمادة  أهداف 
واالعتماد األكاديمي

ترتبطمعلكليدمايملجبدميلتطليرم
ااينراكدماي مت بلد.م

ايت لزممفيمايمل  معلىم
جستلىمايملجبلتمايسبل يد.

ايــبــ ــامعــلــىمتــمــليــلمأعــ ــللم
جت لز م ي بليلرم افقًلم ايملجبدم
ايتنلفسمعلىم تسلهممفيمتبزيزم
ايسبل يدم ايملجبلتم جستلىم
اي ست رمم ايتجسلنم ــاللم خ جــنم
ااي صلاقلدمارضىماي ستفللين.

ايتجسلنماي ست ر لص

اي صلاقلد لص

رضلماي ستفللين لص

ض لنمجل  مأ اءمايتبللممايملجبيم
االعت ل م علىم يلجصللم اع لللتهم
عملجبدم م اايبراجميم اي ؤسسيم

ايجلا ماين ليلد

ايمل  م لص ثقلفدم اتبزيزم شنرم
ــل م ــتـــ ـ اجـــفـــهـــل ماالعـ
ج لعم بــلــنم ــيم ــ  ــل ي األك
جـــنـــســـلعـــيمقــطــلعــلتم
ــدم ــ ــل ــمــلجــبــدماألكــل ي اي

ااإل اريد

األ اءم لص جــســتــلىم تجسلنم
اايبراجميم اي ؤسسيم
ي بليلرم افــقــلم يلملجبدم
ــل م ــ ـ ــتـ ايــــمــــل  مااالعـ
ــيمايــلطــنــيم ــ ـ ــل يـ األكـ

اايلايي

ــ ــل م لص ــصــللمعــلــىماالعــت ــج اي
األكل ي يماي ؤسسيم

ــ ــل م لص ــصــللمعــلــىماالعــت ــج اي
األكل ي يمايبراجمي

فيم لص اينلجلدم ايمل  م تطبلقم
ج لعممقطلعلتمايملجبد



ع ل  مايمل  مااالعت ل ماألكل ي ي

4041

  يلامشلل مايمل  معملجبدمايجلا ماين ليلد

ــادة الــجــودة . 9.02 ــم مــهــام ع
واالعتماد األكاديمي

إعــــلا مخــطــطمشــنــلطــلتم لص
تنفلذهلم اجتلعبدم ايب ل  م

عبلماعت ل هل.

اايفنيم لص اإل اريم اإلشرافم
ايتنلل لدم ايلحلاتم علىم
ــل  م ــ  ــب ــلي ــطــدمع ــب ــرت ــ  اي
ع لم بلنهلم فل لم اايتنسلقم
بلنم ــام ــلج ــك ــت اي ــضــ ــنم ي
ااالســتــفــل  م شنلطلتهل،م
اإلجكلشلتم جنم ايقصلىم

اي تلحد.

ااي نلريعم لص ايخططم اقتراحم
جبليلرم الستلفلءم ايــالزجــدم
اتن لدم م جــــل  م ــلنم ضــ 
ايتبللمم اكفلء م اي هلراتم

ايملجبي.

ايسللسدم لص تنفلذم جتلعبدم
ــدميـــالعـــتـــ ـــل م ــ ــلج ــ ــب ــ اي
اي ؤسسيم األكــل يــ ــيم

اايبراجميمعليملجبد.

ايمل  م لص ض لنم عراججم اجراجبدم اتطليرم تص لمم
اايتجسلنماي ست رميم لعمايننلطلتمايتيمتقل م

عهلمايملجبد.

جــل  م لص اتجليلم يقللسم أشل دم اتطليرم عنلءم
اكفلء م ايملجبدم تقلجهلم ايتيم ايــخــلجــلتم
جركزم جعم عليتنسلقم اتطبلقهلم األ اءم افبليلدم

ايفبليلدماي ؤسسلد.

جتلعبدمفرقمع امعراججماجنلريعمايمل  ماتقليمم لص
ايلعممايفنيمااالستنلريماايتسهلالتمايالزجدم

يهلمفيمج لعماحلاتمايملجبد.

ت ثلامايملجبدمفيمايتلاصامجعمهلئلتماالعت ل م لص
اي جللدم اايبراجميم اي ؤسسيم األكل ي يم
عم لعم يللفلءم ايالزجدم اي هل م اتنفلذم اايلايلد،م
يكام عليمل  م ايبالقدم ذاتم ايهلئلتم جتطلبلتم

أشنطدمايملجبد.

جنم 	ص اايتأكلم األكل ي لدم ايبراججم تقيلمم جتلعبدم
عنأنم اايتنسلقم ايــمــل  ،م ي بليلرم استلفلئهلم

ايتجسلنماي ست رمفلهلمجعماي بنيلنمعذيك.م

اقتراحمخططماعراججمترشلحم صل
يملائزم ايملجبدم جنسلعيم
ايملجبد،م ايت لزم اخـــام
عليتنسلقمجعمجركزمايفبليلدم

اي ؤسسلد.م

تجليلمجبليلرميقللسماأل اءم لل
اي تبلقدم األشنطدم يم لعم
عـــليـــمـــل  ،ماجــراجــبــتــهــلم
اتطليرهلمعصفدمجست ر .

تجليلم لل فــيم ــ ــنــلركــدم اي
األ اءم قــلــلسم جــؤشــراتم
اي تبلقدم األشنطدم يم لعم
ــل  ماجــراجــبــتــهــلم ــبــ  ــلي ع
جست ر ،م عصفدم اتطليرهلم
عنم تقلريرم اريــدم اإعـــلا م
ــل  م ــ ـ ــبـ شـــنـــلطـــلتمايـ
ــراحــلتم ــهــلمااقــت ــمــلزات اإش

تطليرماأل اءمفلهل.

ايبنريدم لل اي لار م جنم ايب ل  م احتللجلتم تجليلم
ااألجهز مااي لا ماجتلعبدمتلفلرهل.م

ايب ل  م لل ي نسلعيم ايتلريبلدم االحتللجلتم تجليلم
يترشلجهمميلبراججمايتلريبلدماي الئ د.

خاللم لل جنم اأ ائهلم ايمل  م ع فهل م ايلعيم شنرم
ع ام اارشم اشلااتم احلقلتم اجت لعلتم عقلم
ايتبللمم اتطليرم ايمل  م ض لنم فيم جتخصصدم

ايملجبي.

أيدمجهل مأخرىمتكلفمعهلمفيمحلا ماالختصلص. لل
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  يلامشلل مايمل  معملجبدمايجلا ماين ليلد

خطة نشر ثقافة الجودة واالعتماد . 10.02
األكاديمي بالجامعة 

اين ليلدم ايجلا م جلجبدم تسبىم
ااعلدم تبلل لدم بلئدم خلقم إيــىم
اجلركدمي فهل مايمل  مااالعت ل م
قطلعلتهلم ج لعم فيم األكل ي يم
اذيكمجنمأجامتكلينمصلر مذهنلدم
ايمل  م اأشنطدم ألع للم شلجلدم
ايلجفلظم األكل ي يم ااالعت ل م
اي ست رم اايتجسلنم ايتطليرم علىم
علىم ايب ام جــراحــام ج لعم فــيم
اايــبــ ــل اتم ــلكــلالتم اي جستلىم
اجختلفم اايــكــلــلــلتم ايــ ــســلشــل م
ــدم ــ اإل اري ــلاتم ــلحـ اايـ اإل اراتم
ااي راكزمفيمايملجبد.مك لمتسبىم
ايملجبدمإيىمترسلخمجفلهلممايمل  م
ج لعم بلنم األكل ي يم ااالعت ل م
أعضلءمهلئدم ايملجبدمجنم جنسلعيم
تـــلريـــسماجــلظــفــلــنماطـــالبم
ااي هلراتم علي بلرفم اتزايلهمم
جتطلبلتم اتلبلدم يتجقلقم ايالزجدم
يتلاء م ع لم فلعلدم عصلر م ايمل  م
ايتفقمجعمجبليلرمايمل  ماجتطلبلتم
األكل ي يم االعت ل م علىم ايجصللم
جهلتم جنم ايبراجميم اي ؤسسي/م

االعت ل ماي جللدماايلايلد.

يلتطليرم ايملجبدم اكــليــدم تبنتم فقلم ذيــكم ايتجقلقم
ااالعت ل م ايــمــل  م اعــ ــل  م اي مت بلدم اايــنــراكــدم
ثقلفدم عننرم اي تبلقدم األشنطدم جنم ايبليلم األكل ي يم
اذيكم ايملجبدم فيم األكل ي يم ااالعت ل م ايــمــل  م
ايملجبي.مجنمخاللم ايتبللمم تطليرم ع ل  م عليتبلانمجنم
جم لعدمجنماألشنطدمااإلجراءاتماي تبلقدمعننرمثقلفدم

ايمل  مبلنمجنسلعيمايملجبدمماجنهل:

عقلمايلاراتمايتلريبلدماارشم لص
ع فلهلمم اي تبلقدم ايب ام
ــل م ــ ــ  ــ ــت ــ ايـــــمـــــل  مااالع

األكل ي ي.

اايفبليللتم لص األشنطدم تنللمم
ااالعت ل م عليمل  م اي تبلقدم

األكل ي يمفيمايملجبد.

اج ثليم لص ايخبراءم استضلفدم
اي جللدم االعــتــ ــل م جــهــلتم
اايلايلدميلجليثمعنمجفلهلمم
ــل م ــ ــ  ــ ــت ــ ايـــــمـــــل  مااالع

األكل ي ي.

ــالءم لص ــنماك  عـــل مايــبــليــلمج
ااالعت ل م ايمل  م اع لاءم
جستلىم علىم األكــل يــ ــيم
ينقام اي جللدم ايــمــلجــبــلتم
اي ختلفدم تملرعهمم اجنلركدم
ــل  م ــمـ ــلالتمايـ ــ ــم ــ ــيمج ــ ف

ااالعت ل ماألكل ي ي.

ايلقلءاتم لص جنم جم لعدم عقلم
ــراعم ــن ــامج ــ  ــرقمع ــ ــعمف جـ
علىم ايتقلي لدم ايــلراســدم
ــلىمايــ ــؤســســيم ــت ــس ــ  اي

اايبراجمي.

يالطالعم لص ايملجبدم فراعم زيلر م
ايمل  م تطبلقم ااقــعم علىم
ــل ماألكــل يــ ــيم ــ ـ ــتـ ااالعـ
اتقليممايلعممااي سلشل مع لم
يــتــبــلــقمعــتــجــقــلــقماتــلــبــلــدم
جـــتـــطـــلـــبـــلتماالعـــتـــ ـــل م
اي ؤسسي/م ــ ــيم ــل ي األك

ايبراجمي.

استطالعمرأيماي ستفللينمحللمفلعللدمايلاراتم لص
ايتلريبلدماارشمايب امايتيمتممعقلهل.

ك لمقلجتمع ل  مايمل  مااالعت ل ماألكل ي يمبإعلا م
خطدمتنفلذيدميننرمثقلفدمايمل  مااالعت ل ماألكل ي يم
أه لدم علىم جنهلم حرصًلم ايملجبدم جنسلعيم ج لعم بلنم
ااي هلراتم علي بلرفم ايملجبدم جنسلعيم ج لعم تزايلم
ايفنلدمايتيمتسلعلمعلىمتلبلدمجتطلبلتمايمل  مااالعت ل م

األكل ي يمعلىماي ستلىماي ؤسسي/مايبراجمي.

ثقلفدم يننرم ايملجبدم خطدم تفلصلام يتض نم 11م اي لجقم
ايمل  مااالعت ل ماألكل ي ي.
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  يلامشلل مايمل  معملجبدمايجلا ماين ليلد

إدارات ووحدات عمادة الجودة . 11.02
واالعتماد األكاديمي

إدارة . 1.11.02
العمادة

االرتباط   1.1.11.02
التنظيمي

الهدف   2.1.11.02
العام

المهام  3.1.11.02

ايمل  مااالعت ل م عب ل  م ترتبطم
األكل ي ي.م

اإل اريدم ايخلجلتم ج لعم تقليمم
احلاتم جعم اايتنسلقم ااي ليلدم
يللحلاتم اي ختلفدم ايملجبدم
ايتنلل لدميتلسلرماتسهلامايب ام
ج لعم ــخــل م ي ــلم ــ  اع ــلء م ــكــف ع

جنسلعيمايب ل  .م

ع ل  م لص فيم اي بت ل م اايبراججم ايخططم تنفلذم
ايمل  .

اايتبلل لتم لص اايللائحم األشل دم ج لعم تطبلقم
اي ليلدمااإل اريدمايتيمتسريمعلىمايملجبد.

اإلشرافمعلىمتنفلذمايننلطلتماإل اريدمااي ليلدم لص
فيمايب ل  مع لميض نمحسنمأ ائهل.

يلب ل  م لص اي ختلفدم ايب ام عراججم اتقليمم تنفلذم
فيمايملاشبماي ليلدمااإل اريد.

ااي لزاشلدم لص اي لييم ايتخطلطم إ ار م جعم ايتنسلقم
عنأنمإعلا مجنراعمجلزاشلدمايب ل  .

ااي جلسبلدم لص اي ليلدم ايب لللتم ج لعم تنفلذم
عهذام ايصل ر م اايللائحم يألشل دم افقًلم يلب ل  م

اينأن.

استقبللم لص يب لللتم اي جل  م اإلجــراءاتم تطبلقم
اتلجلهمج لعماي راسالتمايلار  ماايصل ر مجنم

اكذيكم ايــبــ ــل  ،م اإيــىم
اي راسالتم اتــلزيــعم شقام
جركزم جعم عليتنسلقم  اخلهلم
ايلثلئقمااي جفلظلتمفيم

ايملجبد.

إ ار م لص ــعم ــ ج ــقم ــل ــس ــن ــت اي
ايملجبدم فيم اي نتريلتم
احتللجلتم تــأجــلــنم عــنــأنم
ــنمايـــ ـــلا م ايـــبـــ ـــل  مجـ

ااألجهز ماايخلجلت.

إ ار م 	ص ــعم ــ ج ــقم ــل ــس ــن ــت اي
اي ستل علتمفيمايملجبدم
عتنغلام يــتــبــلــقم فــلــ ــلم
اتخزينم ايب ل  م جستل عم
ااأل ااتم ايـــــ ـــــلا م
ااي كتبدم ايــقــرطــلســلــدم
ااي جلفلدم فلهم ايالزجدم
ــلم ــلاع ــق ــقماي ــ عــلــلــهــلماف
اي بت ل م ــراءاتم ــ ــ ااإلج

يذيك.

ايتنسلقمجعمع ل  ماي لار م صل
ع لللتم عــنــأنم ايــبــنــريــدم
انتلل م جــراقــبــدم اتــقــلريــرم
فيم ايــ ــلظــفــلــنم  اا م

ايب ل  .

ايلحلاتم لل احتللجلتم تلبلدم
ايتنلل لدمفيمايب ل  مجنم
األصــنــلفمايــ ــخــزشــدمفيم
حسبم ايب ل  م جستل عم
اايتأكلم اي تببدم األصــللم
أام فلئضم اجــل م عــل م جنم
شقصمفيماألصنلفماي خزشدم

فله.

اينقام لل إ ار م جعم ايتنسلقم
ايملجبدم فــيم اايــجــركــدم
اينقام خلجلتم تلفلرم عنأنم
ايتنلل لدم ايلحلاتم يم لعم

ــراءاتم ااإلجـ ايتبلل لتم حسبم ايب ل  م فيم
اي ب للمعهل.

فيم لل ااي جفلظلتم ايلثلئقم جركزم جعم ايتنسلقم
ايملجبدمفل لميخصمج عماتنللمماحفظماثلئقم
أ اءم جتطلبلتم يجققم ع لم ايب ل  م اججفلظلتم
ايتلفم جــنم عللهلم ااي جلفلدم فلهل،م ايب ام
اع لم ايجلجد،م عنلم يهلم ايرجلعم اتلسلرم اايضللع،م
ايلائجهم ااي جفلظلتم ايلثلئقم شلل م جعم يتفقم

ايتنفلذيد.

ايملجبيميالتصللمااإلعال م لل اي ركزم ايتنسلقمجعم
فل لميخصمأع للمايبالقلتمايبلجدمااإلعال مفيم

ايب ل  .

ايبل لدم لل اجلضلعلتهلم ايب ل  ،م أخبلرم ــلا م إع
عليتنسلقم اإلعال م اسلئام فيم يلننرم ااإلعالجلدم

جعماي ركزمايملجبيميالتصللمااإلعال .

ارصلهلم لل ايب ل  م عنم أخبلرم جنم يننرم جلم جتلعبدم
اتلثلقهل.

ي لظفيم لل ايــتــلاصــام جبللجلتم ــلا م يلام إعـ
ايب ل  .م

ايلحلاتم لل جختلفم جنم ايب ل  م زاارم استقبللم
ايتنلل لدمفيمايملجبد.

اي لار م 	ل جنم االحتللجلتم تجليلم فيم اي نلركدم
ايبنريدمااألجهز مااي لا ماجتلعبدمتلفلرهل.م

ايتلريبلدم صل االحتللجلتم تجليلم فيم اي نلركدم
ايتلريبلدم يلبراججم يترشلجهمم اإل ار م ي لظفيم

اي الئ د.

إعلا متقلريرم اريدمعنمشنلطلتماإل ار ماإشملزاتهلم لل
اجقترحلتمتطليرماأل اءمفلهل.م

أيدمجهل مأخرىمتكلفمعهلمفيمحلا ماالختصلص. لل
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وكالة . 2.11.02
العمادة

االرتباط   1.2.11.02
التنظيمي

الهدف   2.2.11.02
العام

المهام  3.2.11.02

ااالعت ل م ايمل  م عب ل  م ترتبطم
األكل ي ي.م

جبلاشدمايب للمفيمتنفلذمأشنطدم
ــ ــل م ــت ــل  ممااالع ــمـ ــلنمايـ ضــ 
فيم ايملجبدم فيم األكل ي يم

ج لعماي ملالتمذاتمايبالقد.

اجتلعبدم لص ايب ل  م اكليدم شنلطلتم خططم إعلا م
تنفلذهلمعبلماعت ل هل.

جسلعل مايب للمفيماإلشرافماإل اريماايفنيم لص
عليب ل  م اي رتبطدم ايتنلل لدم ايلحلاتم علىم
بلنم ايتكلجام يض نم ع لم بلنهلم فل لم اايتنسلقم
شنلطلتهل،مااالستفل  مايقصلىمجنماإلجكلشلتم

اي تلحد.

اي نلركدمفيماقتراحمايخططمااي نلريعمايالزجدم لص
ااالعت ل م ايــمــل  م ض لنم جبليلرم الستلفلءم
ايللائحم جراجبدم فيم ااي نلركدم األكل ي ي،م
علىم اايب ام ايــالزجــد،م ااإلجرائلدم ايتنلل لدم

تنفلذهل.

عراججم لص اجراجبدم اتطليرم تص لمم فيم اي نلركدم
يم لعم اي ست رم اايتجسلنم ايــمــل  م ض لنم

ايننلطلتمايتيمتقل معهلمايملجبد.

اي نلركدمفيمعنلءماتطليرم لص
اتجليلم يــقــلــلسم أشــلــ ــدم
ــلتمايــتــيم ــلج ــخ ــل  ماي ــ ج
اكفلء م ايملجبدم تقلجهلم
افبليلدماأل اءماتطبلقهل.

ت ثلام لص فـــيم ــ ــنــلركــدم اي
جعم ايتلاصام فيم ايملجبدم
هلئلتماالعت ل ماألكل ي يم

اي جللدماايلايلد.

ــراحم لص ــيماقــت ايــ ــنــلركــدمف
ــطــطماعـــراجـــجمتــرشــلــحم خ
يملائزم ايملجبدم جنسلعيم
ايملجبد،م ايت لزم اخـــام

اجتلعبدمتنفلذهل.م

تن لدم لص فـــيم ــ ــنــلركــدم اي
أعضلءم ــلراتم ــ اق جــبــلرفم
اتجسلنم ايــتــلريــسم هلئدم

جلهزيتهمماي هنلد.

تن لدم 	ص فـــيم ــ ــنــلركــدم اي
ايطالبم اقــلراتم جبلرفم
ــنم ــل ــس ــج ايـــ ـــهـــنـــلـــدمات
علىم يلجصللم استبلا همم

اينهل اتماي هنلد.

ــراحم صل ــيماقــت ايــ ــنــلركــدمف
اجت لعلتم اعقلم اتنللمم
اشـــــــلااتماجـــؤتـــ ـــراتم
ــيمضــ ــلنم جــتــخــصــصــدمفـ
ايتبللمم اتطليرم ايــمــل  م

ايملجبي.

اي هل م لل اتنفلذم اتنسلقم تخطلطم اي نلركدمفيم
ذاتم ايهلئلتم جتطلبلتم عم لعم يللفلءم ايالزجدم

ايبالقدمعليمل  ميكامأشنطدمايملجبد.

ايمل  م لل ع فهل م ايلعيم شنرم فيم اي نلركدم
احلقلتم اجت لعلتم عقلم خــاللم جــنم اأ ائــهــلم
اشلااتماارشمع امجتخصصدمفيمهذاماي ملل.

األ اءم لل قللسم جؤشراتم تجليلم فيم اي نلركدم
اجراجبتهلم عليب ل  م اي تبلقدم األشنطدم يم لعم

اتطليرهلمعصفدمجست ر .

اي لار م لل جنم االحتللجلتم تجليلم فيم اي نلركدم
ايبنريدمااألجهز مااي لا ماجتلعبدمتلفلرهل.

ايتلريبلدم لل االحتللجلتم تجليلم فيم اي نلركدم
يلبراججم يترشلجهمم ايب ل  ،م اكليدم ي لظفيم

ايتلريبلدماي الئ د.

إعلا متقلريرم اريدمعنمشنلطلتماكليدمايب ل  م لل
اإشملزاتهلماجقترحلتمتطليرماأل اءمفلهل.

أيدمجهل مأخرىمتكلفمعهلمفيمحلا ماالختصلص. لل



ع ل  مايمل  مااالعت ل ماألكل ي ي

4849

  يلامشلل مايمل  معملجبدمايجلا ماين ليلد

وحدة ضمان . 3.11.02
الجودة

االرتباط   1.3.11.02
التنظيمي

الهدف   2.3.11.02
العام

المهام  3.3.11.02

ايمل  مااالعت ل م عب ل  م ترتبطم
األكل ي ي.م

ايمل  م ض لنم أشل دم تطبلقم
ــ ــرمفيم ــ ــســت اي اايـــتـــطـــليـــرم
اايبجثلدم األكل ي لدم اي  لرسلتم
ايخلجلتم اتــقــليــمم ــدم ــ ااإل اريـ

اي مت بلد.

اي تبلقدم لص اي بت ل م اايبراججم ايخططم تنفلذم
عأشل دمض لنمايمل  ماايتطليرماي ست ر.

عب لللتم لص اي تبلقدم اايتبلل لتم ايللائحم تطبلقم
ض لنمايمل  .

جنسلعيمم لص ج لعم بلنم ايمل  م ض لنم ثقلفدم شنرم
قطلعلتمايملجبد.

ايُبلللم لص ايلملنم جعم عليتبلانم ايمل  م ثقلفدم شنرم
اايب ل اتم األكل ي لدم اايــلحــلاتم يالعت ل م
اي مت عم افيم ايملجبلد،م ايبلئدم فيم اي سلشل م

اي جلي.

ااألقسل م لص يلكلللتم اي للاشلدم ايــزيــلراتم إجــراءم
تنكللهلم يتمم ايتيم ايلملنم خاللم جنم ايبل لدم
ع بليلرم اي تصلدم اايتلقلقم اي راجبدم ألغــراضم

ض لنمايمل  .

تقليمماالستنلراتماايلعمم لص
فيم ايتنلل لدم يللحلاتم
ايملجبدمفيمكامجلميتبلقم
ــمــل  م عــقــضــليــلمضــ ــلنماي

اتطبلقلتهل.

ايبلجدم لص ايــســلــلســدم اضـــعم
اتقليمم ايــمــل  م يض لنم
ايلحلاتم األ اءمفيمج لعم
ع لم ــد؛م ااإل اري األكل ي لدم
جتطلبلتم جـــعم ــلافــقم ــت ي

جهلتماالعت ل .

ــطمايــتــجــســلــنم لص ــط ــممخ ــ  ع
جعم عــليــتــبــلانم اي ست رم
ــيماالعـــتـــ ـــل م ــؤايـ ــسـ جـ
ج لعم ــيم ف ــيم ــ  ــل ي األك
قطلعلتمايملجبدمافراعهلم
ايــمــل  م تجقلقم يــضــ ــلنم

عليملجبد.

جمللم 	ص فــيم ايــلعــمم تقليمم
ــممايـــمـــل  م ــل تــطــبــلــقمش
ــدم ــ ــل ــلاتماألكــل ي ــلح ــل ي
فيم اي سلشل م اايب ل اتم

ايملجبد.

ــلا م صل ــخ ــنماســت ايــتــأكــلمجـ
ــدم ــ ــل ايـــلحـــلاتماألكــل ي
اايــبــ ــل اتمايــ ــســلشــل م
شــ ــلذجماأ يـــدماجــؤشــراتم
يلتقليمم ايلطنيم اي ركزم
فيم األكل ي يم ااالعت ل م

ع لللتمض لنمايمل  .

يالرتقلءم لل ايالزجدم ااي قترحلتم ايتلصللتم تقليمم
عمل  مجخرجلتمايلحلاتماألكل ي لدماايب ل اتم

اي سلشل .

ايــ ــلار م لل رفــعمكــفــلء متلظلفم اإلســهــل مفــيم
ايبنريدمااي ل يدمفيمايملجبدمجنمخاللمع لللتم

اي تلعبدماايتقليمماي ست ر .

بلنمجؤسسلتم لل يلملجبدم ايتنلفسلدم ايقلر م تبزيزم
ايتبللممايملجبي.

ايتنسلقمجعمإ ار مايت كلنماي هنيميتنفلذمايبراججم لل
اايتجسلنم ايمل  م عض لنم اي تبلقدم ايتلريبلدم

اي ست رمض نمايخطدمايتلريبلد.

اي لار م لل جنم االحتللجلتم تجليلم فيم اي نلركدم
ايبنريدمااألجهز مااي لا ماجتلعبدمتلفلرهل.

ايتلريبلدم لل االحتللجلتم تجليلم فيم اي نلركدم
ايتلريبلدم يلبراججم يترشلجهمم ايلحل م ي لظفيم

اي الئ د.

إعلا متقلريرم اريدمعنمشنلطلتمايلحل ماإشملزاتهلم لل
اجقترحلتمتطليرماأل اءمفلهل.م

أيدمجهل مأخرىمتكلفمعهلمفيمحلا ماالختصلص. لل



ع ل  مايمل  مااالعت ل ماألكل ي ي
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  يلامشلل مايمل  معملجبدمايجلا ماين ليلد

وحدة االعتماد . 4.11.02
المؤسسي

االرتباط   1.4.11.02
التنظيمي

الهدف   2.4.11.02
العام

المهام  3.4.11.02

ايمل  مااالعت ل م عب ل  م ترتبطم
األكل ي ي.م

ــجـــصـــللمعـــلـــىماالعـــتـــ ـــل م ايـ
األكل ي يماي ؤسسيميلملجبدم
اتلبلدمجتطلبلتماي ركزمايلطنيم
األكل ي يم ااالعت ل م يلتقليمم
اي جليم اي مت عم ثقدم يبززم ج لم

اايلاييمع خرجلتمايملجبد.

تنفلذمايخططماايبراججماي بت ل ميلجصللمعلىم لص
االعت ل ماألكل ي يماي ؤسسيميلملجبد.

اي تبلقدم لص اايتبلل لتم اايللائحم األشل دم تطبلقم
علالعت ل ماي ؤسسيمايلطنيم.

ااألقسل م لص يلكلللتم اي للاشلدم ايــزيــلراتم إجــراءم
اي تصلدم اايتلقلقم اي راجبدم ألغراضم ايبل لدم

علالعت ل ماي ؤسسيمايلطني.

عنأنم لص ايتبلل يم ايت كلنم إ ار م جعم ايتنسلقم
تقليممايلاراتمايتلريبلدماي  كندميلجصللمعلىم

االعت ل ماي ؤسسيمايلطني.

ايتنلل لدم لص يللحلاتم اايلعمم تقليمماالستنلراتم
علالعت ل م يتبلقم جــلم كــام فــيم ايملجبدم فــيم

اي ؤسسيمايلطني.

اإلشـــــرافمعــلــىمعــرشــلجــجم لص
االعـــتـــ ـــل مايــ ــؤســســيم

ايلطنيممفيمايملجبد.

ــ ــركــزم لص ــعماي ــتـــلاصـــامجـ ايـ
ايلطنيميلتقليممااالعت ل م
جلم كام عنأنم األكل ي يم
يتبلقمعلالعت ل ماي ؤسسيم

ايلطني.

اجتلعبدم لص عطلبم ايــتــقــل م
االعت ل م جتطلبلتم استلفلءم
اي ؤسسيمايلطنيممافقًلم
ايلطنيم اي ركزم يــنــراطم
ــل م ــ ـ ــتـ ــممااالعـ ــلي ــق ــت ــل ي

األكل ي ي.

االعت ل م 	ص جتطلبلتم تجليلم
ــيمم ــلطــن ــيماي ــس ــؤس ــ  اي
اخطدم ــلجــجم ــرش ع ــلا م ــ اإعـ

ايب اميلجصللمعلله.

حللم صل اي قترحلتم تقليمم
ــلتم ــلي اأاي إستراتلمللتم
ــل م ــ  ــت ــالع ــدمي ــبـ ــلجـ ــمـ ايـ

اي ؤسسيمايلطني.

ــلحــلاتم لل اي بــلــنم ايتنسلقم
فيم اي ختلفدم ايتنلل لدم
ايلطنيم ااي ركزم ايملجبدم
ــل م ــ ـ ــتـ ــممااالعـ ــلي ــق ــت ــل ي
األكل ي يمألغراضمتجقلقم
ــلتماالعـــتـــ ـــل م ــب ــل ــط ــت ج

اي ؤسسي.

يتجقلقمجتطلبلتم لل اي تبلقدم ايب ام اقتراحمخطدم
األكل ي يم ااالعت ل م يلتقليمم ايلطنيم اي ركزم

اايمهلتماي سؤايدمعنمتنفلذهل.

عبرشلججم لل اي تبلقدم ايب ام خطدم تنفلذم جتلعبدم
االعت ل ماي ؤسسيمايلطني.

اإلشرافمعلىمإعلا ماتنفلذماجتلعبدمعرشلججمزيلر م لل
اي راجبلنميالعت ل ماي ؤسسيمايلطني.

ايتيم لل ايملجبدم يقلل اتم ايتلريبلدم ايبراججم اقتراحم
يهلمعالقدمعلالعت ل ماي ؤسسيمايلطني.

اي لار م لل جنم االحتللجلتم تجليلم فيم اي نلركدم
ايبنريدمااألجهز مااي لا ماجتلعبدمتلفلرهل.م

ايتلريبلدم لل االحتللجلتم تجليلم فيم اي نلركدم
ايتلريبلدم يلبراججم يترشلجهمم ايلحل م ي لظفيم

اي الئ د.

إعلا متقلريرم اريدمعنمشنلطلتمايلحل ماإشملزاتهلم لل
اجقترحلتمتطليرماأل اءمفلهل.م

أيدمجهل مأخرىمتكلفمعهلمفيمحلا ماالختصلص. 	ل



ع ل  مايمل  مااالعت ل ماألكل ي ي
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  يلامشلل مايمل  معملجبدمايجلا ماين ليلد

وحدة االعتماد . 5.11.02
البرامجي

االرتباط   1.5.11.02
التنظيمي

الهدف   2.5.11.02
العام

المهام  3.5.11.02

ايمل  مااالعت ل م عب ل  م ترتبطم
األكل ي ي.م

اي جليم اي مت عم ثقدم كسبم
ــيمعــ ــخــرجــلتمعــراجــجم ــلايـ اايـ
خاللم جنم األكل ي لد،م ايملجبدم
االعت ل م علىم يلجصللم تهلئتهلم
ايلطنيم اي ركزم جنم ايبراجميم
األكل ي يم ااالعت ل م يلتقليمم
عهلم جبترفم هلئلتم ايلدم اجنم

اجرجلقد.

تنفلذمايخططماايبراججماي بت ل ميلجصللمعلىم لص
االعت ل ماالكل ي يمايبراجمي.

عب لللتم لص اي تبلقدم اايتبلل لتم ايللائحم تطبلقم
ض لنمايمل  معلىماي ستلىمايبراجمي.

ايبراجميم لص م األكل ي يم االعت ل م علىم اإلشرافم
يبراججمايملجبدماألكل ي لد.

يلتقل م لص ايتبلل لدم يلبراججم ايزجنلدم ايخططم إعلا م
ايلطنلدم ايبراجملدم االعت ل اتماألكل ي لدم علىم

اايلايلد.

يلبراججم لص ــالزجــدم اي اايــ ــســلشــل م ــلعــمم اي تقليمم
ايتبلل لدمعكلللتمايملجبدميتهلئتهلميلتقل معلىم
اي ركزم جــنم يبراجمهلم األكــل يــ ــيم االعــتــ ــل م
اجنم م األكل ي يم ااالعت ل م يلتقليمم ايلطنيم

هلئلتم ايلدمجبترفمعهلماجرجلقد.

تقليمماالستنلراتميلكلللتم لص
عليملجبدمفيمكامجلميتبلقم
ايبراجميم االعت ل م عقضليلم
ــ ــركــزم ــل ماي ــل ــن افـــقـــلمي
ايلطنيميلتقليممااالعت ل م
األكـــل يـــ ـــيماألشــلــ ــدم
ايتيم ــدم ــل ــلاي اي ايــهــلــئــلتم

تتبلجامجبهلمايملجبد.

ــلتم لص ــل ــىمآي ــل اإلشــــــرافمع
يلبراججم اي راجبدماايتقليمم
ايملجبدم فــيم ايتبلل لدم
جــراجــبــدمتــقــلريــرمايــبــراجــجم
ــلتم ــلراس ــرراتمااي ــ ــق ااي
عليكلللتم ايخلصدم ايذاتلدم
ذاتم ايمهلتم إيىم ارفبهلم

ايبالقد.م

ــامجـــعمايــهــلــئــلتم لص ــلاص ــت اي
ذاتم اايــلايــلــدم ايلطنلدم
ايــصــلــدمعـــلالعـــتـــ ـــل اتم

األكل ي لدمايبراجملد.

االعت ل م 	ص هلئلتم ترشلحم
اجتلعبدم اايلايلدم ايلطنلدم
ــلم ــل ه ــ  ــت إجـــــــــراءاتماع
هلئدم قبام جنم ايبراجميم

تقليممايتبللمماايتلريب.

االعت ل م صل جتطلبلتم تجليلم
ايهلئلتم ايبراجميمجنمقبام
ــلتم ــه ــم ــ ــل مااي ــت ــ ــب اي

اي سؤايدمعنمتنفلذهل.

ــممايــ ــقــتــرحــلتم لل ــليـ ــقـ تـ
ــلراتمحـــللم ــ ــنـ ــ ــتـ ــ ااالسـ
ــلتم ــلي اأاي إستراتلمللتم
ــل م ــ  ــت ــالع ــدمي ــبـ ــلجـ ــمـ ايـ

ايبراجمي.

اي ختلفدمااي ركزم لل ايملجبدم بلنمكلللتم ايتنسلقم
ايلطنيميلتقليممااالعت ل ماألكل ي يمألغراضم

تجقلقمجتطلبلتمايمل  مااالعت ل مايبراجمي.

ااألقسل م لل يلكلللتم اي للاشلدم ايــزيــلراتم إجــراءم
اي تصلدم اايتلقلقم اي راجبدم ألغراضم ايبل لدم

ع بليلرمض لنمايمل  مااالعت ل مايبراجمي.

يتجقلقمجتطلبلتم لل اي تبلقدم ايب ام اقتراحمخطدم
األكل ي يم ااالعت ل م يلتقليمم ايلطنيم اي ركزم

اايمهلتماي سؤايدمعنمتنفلذهل.

عبرشلججم لل اي تبلقدم ايب ام خطدم تنفلذم جتلعبدم
االعت ل ماألكل ي يمايبراجمي.

اإلشرافمعلىمإعلا ماتنفلذماجتلعبدمعرشلججمزيلر م لل
اي راجبلنمايخلرجيلنميالعت ل اتمايبراجملد.

إعلا متقلريرمجتلعبدمعنمسلرماالعت ل ماألكل ي يم لل
ايبراجمي.

اي لار م لل جنم االحتللجلتم تجليلم فيم اي نلركدم
ايبنريدمااألجهز مااي لا ماجتلعبدمتلفلرهل.م

ايتلريبلدم 	ل االحتللجلتم تجليلم فيم اي نلركدم
ايتلريبلدم يلبراججم يترشلجهمم ايلحل م ي لظفيم

اي الئ د.

إعلا متقلريرم اريدمعنمشنلطلتمايلحل ماإشملزاتهلم صل
اجقترحلتمتطليرماأل اءمفلهل.م

أيدمجهل مأخرىمتكلفمعهلمفيمحلا ماالختصلص. لل
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فصل

نظام 
الجودة 

الداخلي 
لجامعة 
الحدود 

الشمالية

1	  



شلل مايمل  مايلاخليميملجبدمايجلا ماين ليلد

5657

  يلامشلل مايمل  معملجبدمايجلا ماين ليلد

ايلاخليم ــل  م ــم اي شــلــل م يبت لم
كأيم اين ليلدم ايــجــلا م يملجبدم
عنلصرم ــل م ع علىم يلمل  م شــلــل م
ايتجللا،م اينتلئج،م ايقللس،م اهــي:م
فيم ك لم ــراءات،م ــ اإلج ايتلصللت،م
جنم عنصرم كــام ــيم اف 1.م اينكام
استخلا م ائر م علىم يبت لم عنلصرهم
ايتخطلطم تتض نم اايتيم  ي لنجم

اايتنفلذماايتقيلمماايتجسلن.

جلجبدم فيم ايمل  م شلل م يبت لم
ايجلا ماين ليلدمعلىم ائر م ي نجم
يلمل  مك رجبلدمرئلسلدمفيمإ ار م
اايتجسلنم ايمل  م ض لنم ع لللتم
اي تلعبدم ــاللم خـ جــنم ايــ ــســتــ ــرم
ااتخلذم ايلاريد،م اايتقلريرم اايتقليمم
ج لعماإلجراءاتمايتصجلجلدمايالزجدم
يتجسلنماأل اء.مايتممتنفلذمذيكمجنم
خاللمتطبلقمش لذجمجبسطماشلجام
ايمل  مفيمج لعمجكلشلتم يلائر م
ايمل  م تبلم ائــر م حلثم ايملجبد،م

اي راحام تجليلم فيم اي ستخلجدم اين لذجم أهــمم أحــلم
اي ختلفدماي ستخلجدمفيمأشل دمايمل  .

اتبرفمهذهمايلائر مكذيكمعلسمم)PDCA cycle(،ماايتيم
 Planم–مDoم–مCheckتنكاماختصلراميلكل لتماإلشمللزيدمممم
Act–ممممخططم–مشفذم–متجققم–محسن،ماهيمتستخل ميض لنم
ايتجسلنماي ست رمفيمايب لللتميض لنمجل  ماي خرجلت،م

ك لمهلمجلضحمفيمشكامرقممم)2(.

عنلصرمشلل مض لنمايمل  م ك لص	|10
 ائر مض لنمايمل  ماايتجسلنماي ست رم ك لص	|10فيمجلجبدمايجلا ماين ليلد

)DEMING CYCLE(



شلل مايمل  مايلاخليميملجبدمايجلا ماين ليلد

5859

  يلامشلل مايمل  معملجبدمايجلا ماين ليلد

الــجــودة . 1.03 إدارة  نــظــام 
الداخلي والخارجي

ايلاخليم ــل  م ــم اي شــلــل م يقلسم
االعت ل ماي ؤسسيماايبراجميمجنم
ايلاخليم اي راجبدم شلل م خــاللم
سنليًل.م ايخلرجيم اي راجبدم اشلل م
فيم ايمل  م إ ار م شلل م ايتكلنم
جنم اين ليلدم ايــجــلا م جــلجــبــدم
جكلشلنمأسلسلنمه لمض لنمايمل  م
ايخلرجي،م ايمل  م ايلاخليماض لنم
عبضه لم جعم يتكلجالنم أشه لم حلثم
فبللم شلل م تجقلقم يض لنم ايببضم
إل ار مايمل  معلىمجستلىمع ل  م
ــمــل  مااالعــتــ ــل ماألكــل يــ ــيم اي
افــرقم اي ختلفدم ايــمــل  م ايــمــلنم
يبراججم أام ايكلللتم فــيم ايب ام
األكل ي لدمايتيمتطرحهلمع لميتالء م
جعمتجقلقمجتطلبلتمجهلتماالعت ل م
رضلم إيىم اصلاَلم اايلايلدم اي جللدم
فيم جبلنم هلم ك لم م اي ستفللينم

اينكامرقمم3

جخططمتنلل يمينلل مإ ار مايمل  مايلاخليماايخلرجيم ك لص	|10
علىمجستلىمايكلللت/ايبراججم



والخارجية . 2.03 الداخلية  المراجعة 
ــوى الــكــلــيــات  ــت ــس ــى م ــل ع
والــبــرامــج األكــاديــمــيــة في 

جامعة الحدود الشمالية

الداخلية ألعمال  المراجعة  تعريف 
الجودة واالعتماد األكاديمي

المراجعة الداخلية ألعمال . 1.2.03
الجودة واالعتماد األكاديمي

إيىم تــهــلفم فبليدم اسللدم هــيم
اي سلعل مفيمايتجققمجنمجستلىم
اعراجمهلم ايكلللتم أ اءم جـــل  م
ايمل  م ي بليلرم افقًلم األكل ي لدم
عنم ايصل ر م األكل ي يم ااالعت ل م
اي ركزم ايتبللم/م تــقــليــمم هلئدم
ــ ــل م ــت ــيميــلــتــقــليــممااالع ــلطــن اي
تبريفم ي كنم ك لم األكــل يــ ــي.م

اي راجبدمايلاخللدمعأشهلمع للدمجنهملدمجستقلدماجلثقدم
اتقيل هلم ايمل  م ض لنم أشنطدم علىم يلتبرفم تستخل م
ع لضلعلدميلتأكلمجنمجلىمتطبلقهلمااستلفلءماي بليلرم

اي تفقمعللهل.

اي كنمتصنلفمع للدماي راجبدمإيىمشلعلن:م

هيمع للدماي راجبدمايتيمتتممجنم
شفسهلم ايتبلل لدم اي ؤسسدم قبام
اتن امقلل مايقلئ لنمعلىمايبراججم
ايــمــل  م عــ ــل  م أام األكــل يــ ــلــدم
ايتجققم جنم األكل ي يم ااالعت ل م
فيم ايمل  م تطبلقم جستلىم جنم

ايبراججماألكل ي لد.

جنم لص ــسم ــلري ت هلئدم عــضــلم
ايكلنم ايملجبدم جنسلعيم

علىمرأسمع لهمحليلًل.

ــتــأهــلــام لص ــىماي ــل حـــلصـــامع
ايــ ــنــلســبمفــيمجــمــلالتم
ــل  مااالعـــتـــ ـــل م ــ ــمـ ــ ايـ
تلريبلدم )عراججم األكل ي يم
هلئدم قــبــام ــنم ج جــقــلجــدم
اايتلريب/م ايتبللمم تقليمم
يلتقليمم ايلطنيم اي ركزم
أام األكل ي يم ااالعت ل م
اعت ل م اجنل لتم جهلتم

 ايلدمخلرجله(.

يــليــهمجــهــلراتمايــتــلاصــام لص
جعم اايتبلجام اايــقــلــل  م
علىم اايـــقـــلر م اآلخــريــنم

ايب امض نمفرقمايب ا.

الداخلي المراجع 

ايـــ ـــراجـــعمايـــلاخـــلـــيميــلــبــرشــلجــجم
تلريسم هلئدم عضلم هلم األكل ي يم
فيم جؤهام ايملجبدم جنسلعيم جنم
ااالعت ل م ايمل  م ض لنم جملالتم
األكــل يــ ــيمفــيمايــ ــؤســســلتم
فيم جنلسبدم خبر م اذام ايتبلل لدم

هذاماي ملل.م
جبليلرماختللرماي راجعمايلاخلي:

ينبغيمجراعل مجم لعدمجنماي بليلرم
يل راجبدم اي رشحم فيم األسلسلدم
ايلاخللدمتض نمتقليممجستلىمع ام
ايلاخللد،م اي راجبدم جه دم ينلسبم
يكلنم أنم جــراعــل م يــمــبم اعــلــلــهم

اي رشح:م

الداخلية  الــمــراجــعــة  أهـــداف 
ــمــاد  ــال الـــجـــودة واالعــت ــم ألع

األكاديمي

جل  م جنم ايتأكلم إيىم ايلاخللدم اي راجبدم ع للدم تهلفم
ايب للدمايتبلل لدماايخلجلتماي قلجدمجنمخاللمجتلعبدم
أهلافم اتن ام اي ثلى.م علي  لرسلتم اجقلرنتهم األ اءم

اي راجبدمعلىمجلميلي:

ايمل  م لص جتطلبلتم تجقلقم جــلىم اتقيلمم رصــلم
ااالعت ل ماألكل ي يميلبراججماألكل ي لد.

اي جلارم لص علىم األكل ي لدم ايبراججم أ اءم جراجبدم
اجقلرنتهم ايفبليم األ اءم اتقيلمم اي جل  ،م

علي بليلرمااي قلرشلتماي رجبلد.

ايمل  م لص ض لنم جتطلبلتم استلفلءم جلىم تجليلم
ايمل  م جبليلرم حسبم األكل ي يم ااالعت ل م

ااالعت ل ماألكل ي ي.

اايفرصم لص ايتجسلنم اجملالتم ايقل م شقلطم تجليلم
اي تلحدميلتجسلنماأايليلتهل.

تقليممايتلصللتمااي قترحلتمايتطليريدمايخلصدم لص
األ اءم اتجسلنم يتطليرم أام اينلاقصم علستك للم

ايفبليماتقليممتغذيدمراجبدمحليه.

شلل مايمل  مايلاخليميملجبدمايجلا ماين ليلد

6061

  يلامشلل مايمل  معملجبدمايجلا ماين ليلد



المراجعة الخارجية ألعمال . 2.2.03
الجودة واالعتماد األكاديمي

ايخلرجلدم م اي راجبدم ع للدم ُتبرفم
علىمأشهلمايب للدمايتيمتتممجنمقبام
هلئدم جثام جستقلدم خلرجلدم جهدم
اي ركزم اايتلريب/م ايتبللمم تقليمم
ــ ــل م ــت ــيميــلــتــقــليــممااالع ــلطــن اي
خلرجلدم جهدم أيم أام األكل ي يم

أخرى.

الخارجي المراجع 
هلمشخصمخبلرمفيمجمللمايبرشلججم
ايـــذيميــقــل معلىم ــ ــيم ــل ي األك
جراجبته.ماينت يمعل  مإيىمإحلىم
جؤسسلتمايتبللممايبلييماي نلظر م
فيماي  لكدمايبربلدمايسبل يدمأام
اي ه دم اتبتبرم ــرى.م أخ فيم الم
ايتأكلمجنم يل راجعمهيم األسلسلدم
يللرجلتم األكل ي لدم اي بليلرم أنم
جلجبدم جــنم اي  نلحدم ايبل لدم
يتلكم جنلظر م اين ليلدم ايــجــلا م
ايبل لدم ايلرجلتم علىم اي طبقدم
ــيمايــمــلجــبــلتمايــ ــرجــلقــدمأام ف
أنم جنم ايتأكلم اأيضلم عهل.م اي بترفم
ايبرشلججمقللماي راجبدميبززمايجلفظم
ايلبيم األكل ي ي.م ايتفلقم علىم
اي ستليلنم علىم ايمل  م جتطلبلتم
/ األقسل م اأنم اايلايي،م ايلطنيم
عكفلء م تلارم اي راجبدم قللم ايبراججم
تؤ يم جتسقدم عطرقم اتب ام عليلدم
إيىمتجقلقمرسليدماأهلافمايبرشلججم

اايملجبد.

الخارجية  الــمــراجــعــة  أهـــداف 
ــمــاد  ــال الـــجـــودة واالعــت ــم ألع

األكاديمي

جل  م جنم ايتأكلم إيىم ايخلرجلدم اي راجبدم ع للدم تهلفم
ايب للدمايتبلل لدماايخلجلتماي قلجدمجنمخاللمجتلعبدم
فيم اي لجل  م اي ثلىم علي  لرسلتم اجقلرنتهم األ اءم
ايخلرجلدم اي راجبدم أهلافم اتن ام ايخلرجلد.م ايمهلتم

علىمجلميلي:

تجقلقم لص جلىم اتقيلمم رصلم
جتطلبلتمايمل  مااالعت ل م
ــبــراجــجم ــل األكـــل يـــ ـــيمي
جهدم جـــنم األكــل يــ ــلــدم

خلرجلد.

ــبــراجــجم لص اي أ اءم جــراجــبــدم
اي جلارم علىم األكل ي لدم
األ اءم اتقيلمم اي جل  ،م
ايفبليماجقلرنتهمعلي بليلرم
جنم اي رجبلدم ااي قلرشلتم

جهدمخلرجلد.

ــلمجـــلىماســتــلــفــلءم لص ــجــلي ت
ايمل  م ض لنم جتطلبلتم
ــل ماألكــل يــ ــيم ــ  ــت ااالع
ــمــل  م حــســبمجــبــليــلــرماي
جنم األكل ي يم ااالعت ل م

جهدمخلرجلد.

ــلطمايـــقـــل م لص ــقـ تـــجـــليـــلمشـ
اجملالتمايتجسلنماايفرصم
ــدميــلــتــجــســلــنم ــلحـ ــتـ ــ ـ ايـ
جهدم جـــنم اأايـــليـــلتـــهـــلم

خلرجلد.

ــلتم لص ــلـ ــلصـ ــتـ تـــقـــليـــممايـ
ايتطليريدم ااي قترحلتم
ــكــ ــللم ــلســت ــدمع ــلصـ ــخـ ايـ
يــتــطــليــرم أام ايـــنـــلاقـــصم
ايفبليم األ اءم اتجسلنم
اتقليممتغذيدمراجبدمحليهم

جنمجهدمخلرجلد.

الخارجي المراجع  اختيار  معايير 
اي راجبلنم اتبيلنم عترشلحم اي تبلقدم ــراءاتم اإلج تبتبرم
ايخلرجيلنمجزءًامهلجلميض لنمجل  ماي بليلرماألكل ي لد،م
يلبرشلجج.م ايخلرجيم اي راجعم اترشلحم اختللرم ينبغيم عجلثم
اي رشحم فيم اي بليلرم م جنم جم لعدم تلافرم جنم اايتأكلم

يلب امك راجعمخلرجيماجنهل:

إحــلىم فــيم ايــتــلريــسم أعــضــلءمهلئدم ــلم أح يــكــلنم أنم .م
جمللم شفسم افيم اي رجلقدم األكل ي لدم اي ؤسسلتم
ايتخصصمأامتخصصمجنلظرمعرتبدم)أستلذمأامأستلذمجنلركم
ايخبر م يليهمم ع نم االستبلشدم )مايملزم م أستلذمجسلعلم أام
اي هنلدمفيمجمللمايتخصصمقللمايلراسد،معلىمأنمي تلكم
ايخبر ماي بلشر ماايجليثدمايكلنميليهمخلفلدمجنلسبدمعنم
األكل ي لدم ايبراججم اإ ار م ايمل  م اج لرسلتم جبليلرم
اي تلكمايلقتمايكلفيماايلافعميإلطالعمعلي سؤايللتم
افقلميلملالمايزجنيماي تفقمعلله.مك لميمبمأن.مي تلكم
ااي هلراتم اي هنلدم اايخبراتم األكل ي لدم اي برفدم
اي نلسبدماي رتبطدمع مللمايتخصصمايذيميمريمتقيل ه.م
علإلضلفدمإيىمذيكميمبمأنميكلنميليهمايقلر معلىمتقليمم
ايبرشلججم ي راجبدم عليلدم اعكفلء م ايفبليدم اي سله دم

اتقيلممايب لللتمااإلجراءاتماي صلحبد.
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يقل مايبرشلججمبإعلا مخطدم لص
تتض نم ايبراجميم يالعت ل م
ايب امعلىمتلفلرمجتطلبلتم
علىم يــلــجــصــللم ــأهــام ــت اي
ــي،م ــم ــراج ــب ــتـــ ـــل ماي االعـ
ايرئلسد،م األ اءم جؤشراتم
ــن،م ــلـ ــراهـ ــبـ األ يـــــــدماايـ
ايذاتيم ايتقليمم اجقليلسم
اتقريرمايلراسدمايذاتلدمعلىم

اي ستلىمايبراجمي.

عتنفلذمخطدم لص ايبرشلججم يقل م
جتطلبلتم علستلفلءم ايب ام
علىم يــلــجــصــللم ــأهــام ــت اي
ــي،م ــم ــراج ــب ــتـــ ـــل ماي االعـ
ايرئلسد،م األ اءم جؤشراتم
ــن،م ــلـ ــراهـ ــبـ األ يـــــــدماايـ
ايذاتيم ايتقليمم اجقليلسم
اتقريرمايلراسدمايذاتلدمعلىم

اي ستلىمايبراجمي.

يقل مايبرشلججمعتقيلممخطدم لص
تنفلذهلم تمم ايتيم ايب ام
اايتلصللتم ايتقلريرم اكتلعدم

ايالزجد.

يقل مايبرشلججمعرفعمايتقلريرم لص
اكلا/م ــىم إي اايتلصللتم
جنسق/مج ثامايمل  مفيم
ايكللدمت هللًاميرفبهلميلمندم
جملسم عليكللد/م اإلشرافلدم

ايكللد.م

تنلقشمايلمندماإلشرافلد/مجملسمايكللدمايتقلريرم لص
ايتنفلذيدم ايلمندم إيىم عهلم اايرفعم اايتلصللتم
األكل ي يم ااالعت ل م ايمل  م يلكالءم ايلائ دم

عليكلللتمالتخلذماي نلسبمحلليهل.

ايمل  م لص ايلائ دميلكالءم ايتنفلذيدم ايلمندم تنلقشم
ايتقلريرم عليكلللتم ــ ــيم األكــل ي ــ ــل م ااالعــت
اايتلصللتماايرفعمعهلميب ل  مايمل  مااالعت ل م

األكل ي ي.م

األكل ي يم لص ااالعت ل م ايمل  م ع ل  م تقل م
بإحليدمايتقلريرماايتلصللتمإيىميمندماي قل لن.

تقل مع ل  مايمل  مااالعت ل ماألكل ي يمعرفعم لص
تلصللتم عــلــىم ــلءم ــن ع ايــ ــنــلســبــدم ايــتــلصــلــلتم
اجالحللتميمندماي قل لنممإيىمايلمندمايلائ دم

ايبلللميلمل  مااالعت ل ماألكل ي ي.م

ااالعت ل م 	ص يلمل  م ايبلللم ايلائ دم ايلمندم تقل م
حلللم ايــالزجــدم اإلجـــراءاتم علتخلذم األكل ي يم
ايتلصللتماي رفلعدميهلمجنمقبامع ل  مايمل  م

ااالعت ل ماألكل ي ي.

يلمل  م صل ايبلللم ايلائ دم ايلمندم تلصللتم إرســللم
األكل ي يم ايبرشلججم إيىم األكل ي يم ااالعت ل م

إلجراءمايالز .

إجراءات نظام . 3.2.03
المراجعة الداخلي

مخرجات نظام . 4.2.03
إدارة الجودة

تتكلنمجخرجلتمشلل مإ ار مايمل  م
تقريرم ايسنليد،م اي راجبدم تقريرم جنم
تقريرم ايلاخلي،م اايتقليمم اي راجبدم

ايلراسدمايذاتلد.

اايتقليم،م يل راجبدم تقريرم اهــلم
اي راجبدم يمندم ــإعــلا هم ب ايــقــل م

ايسنليد؛مجنمأجامايقلل معلي راجبدماتقليمماأل اءميلبراججم
األكل ي لدمفيمكلللتمايملجبد.

اايتجقق،م يل راجبدم تقريرم اهــلم
ايمل  م عــ ــل  م ــإعــلا هم ب ايــقــل م
أجام جنم األكــل يــ ــي؛م ااالعت ل م
ايبرشلججم م اســتــلــفــلءم جــنم ايتجققم

–م ايتبللمماايتلريبم األكل ي يممي تطلبلتممهلئدمتقليمم
ت هللام م أألكل ي يم ااالعت ل م يلتقليمم ايلطنيم اي ركزم

يلتقل معطلبمايجصللمعلىماالعت ل مايبراجمي.

عنم تفلصلام ايتقريرم هــذام يبطيم
عهمم قــل م ــذيم ايـ ــيم ــذات اي ايتقليمم
ايبراجج،ماذيكمجنمخاللمتقيلمماأل اءم
ــرمايــرئــلــســدم فـــيمضـــلءمايــ ــبــليــل

ااي قلرشلتم األ اءم اجــؤشــراتم ايفرعلدم ااي قليلسم
ذيكم ايتمم عليملجبد.م ايمل  م إ ار م شلل م اي رجبلدمفيم

ايتقيلمم اخللًلمجنمقبامايكللد،مأامايبراجج.

تقرير المراجعة السنوية  1.4.2.03

تقرير المراجعة الداخلية  2.4.2.03

تقرير الدراسة الذاتية  3.4.2.03
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عمليات المراجعة على مستوى البرامج . 5.2.03
األكاديمية من قبل لجان المراجعة

عمليات المراجعة على مستوى   1.5.2.03
البرنامج . تقرير المراجعة السنوية 

تتممع لللتماي راجبدم اخامايكللدم
جنمأجامايتجققمجنمجستلىمتطبلقم
ــ ــل م جــتــطــلــبــلتمايـــمـــل  مااالعــت
األكل ي يمفيمايبراججماألكل ي لدم
يل راجبدم يمندم تنكلام خاللم جنم
جنسق/م اكلا/م عرئلسدم ايسنليدم
ج ثامايمل  مااالعت ل ماألكل ي يم

عليكللدماعضليد:

ايمل  م لص احـــلاتم ج ثليم
ــدم ــل ــ  ــل ي ــجماألك ــراج ــب ــلي ع

عليكللد.

هلئدم لص أعـــضـــلءم جـــنم عـــل م
ــنمشــطــريم ــتـــلريـــسمجـ ايـ
يتمم ايــطــالبماايــطــليــبــلتم
ــلرهــممجــنمايــبــراجــجم ــل اخــت
فيم اي ختلفدم األكل ي لدم
ايبرشلججم غلرم جنم )م ايكللدم

ايذيمتتممجراجبته(.

إ اريمسكرتلراميلمند. لص

اتتمماي راجبدمسنليًلمجنمأجامايجصللمعلىمتغذيدمراجبدم
تسلعلمفيمايتجسنماي ست رمااستلاجتهم اخامكام ار م
كلجاًلم تقلي ًلم ايسنليدم اي راجبدم تبتبرمهذهم االم اعت ل .م
ايكنهلمع للدمرصلمسنليميلتجسلنلتمايتيمأ خلتمافقم
عرفعم م ايلمندم تقل م عل م راسي.محلثم ايخططمفيمكام
اإلشرافلدم ايلمندم إيىم م يلبرشلججم ايسنليدم اي راجبدم تقريرم

عليكللدماايتيمعلارهلمتقل معرفبهمجملسمايكللد.م

يؤكلمرئلسميمندماي راجبدمعلىمجلعلمتقيلمممايبرشلججمايتيمسلتممايتلقلقمعللهل. لص	01 ةو

يقل مسكرتلرميمندماي راجبدمعتلزيع:متقريرماي راجبدمايسنليدماج لعمايلثلئقمااين لذجماي تبلقدم لص	01 ةو
اي راجبدم تقريرم اتقليمم بإعلا م األكل ي يم ااالعت ل م ايمل  م ع ل  م )تقل م اي راجبدم عب للدم

ايسنليدميلبرشلججماج لعمايلثلئقماي طللعدميل راجبدماايتقليم(.

اي راجبدم لص	01 ةو تقريرم اجراجبدم عتقليمم اي راجبدم يمندم فيم عضلم كام يقل م المستقلة:م المراجعة 
ايسنليدميلبرشلججم-معنكامجستقا-

المراجعة التوافقية:ميمبمأنميكلنمهنلكمتلافقمج لعيمبلنمج لعمأعضلءميمندماي راجبدمعلىم لص	01 ةو
ايتأهام جتطلبلتم أسلس:م علىم يلبرشلججم ايسنليدم اي راجبدم تقريرم فيم يأل اءم جلحل م اضعم رجدم
جؤشراتم ااي جكلت،م ايفرعلد،م ااي بليلرم األسلسلد،م اي بليلرم ايبراجمي،م االعت ل م علىم يلجصللم

األ اءمايرئلسد،مااي قلرشلتماي رجبلد.

اايتلافقيم لص	01 ةو اي ستقام األ اءم تقيلمم تبللقلتمكامعضلمحللم عم عم اي راجبدم يمندم يقل مسكرتلرم
ارصلم رجلتماأل اء،ماكتلعدمتقريرماي راجبدمايسنليدميلبرشلجج.

يقل مأعضلءميمندماي راجبدمع راجبدمتقريرماي راجبدمايسنليدميلبرشلججمااي لافقدمعلله،مجنمخاللم لص	01 ةو
ايتلقلعمعلىمايتقرير،ماتقليممتغذيدمراجبدمإيىمايبرشلججماألكل ي يمايذيمتممتقيل ه.

يقل مسكرتلرميمندماي راجبدمعرفعمتقريرماي راجبدمايسنليدميلبرشلججمإيىمايلمندماإلشرافلدميلمل  م لص	01 ةو
فيمايكللدماايتيمعلراهلمتقل معرفبهمإيىمجملسمايكللد.

يتممرفعمتقريرماي راجبدمايسنليدميلبرشلججمإيىمايلمندمايتنفلذيدمايلائ دميلكالءمايمل  مااالعت ل م لص	01 ةو
األكل ي يمفيمايكلللتمت هللًاميرفبهمإيىمجملسمع ل  مايمل  .

يلبرشلججماإعلاءماي الحللتم 	ص	01 ةو يقل مجملسمع ل  مايمل  معلالطالعمعلىمتقريرماي راجبدمايسنليدم
اايتلصللتمعللهميلتممرفبهمإيىماكليدمايملجبدميلنؤانماألكل ي لدمثممإيىمايلمندمايلائ دمايبلللم

يلمل  مااالعت ل ماألكل ي ي.

تدفق المعلومات في عملية المراجعة . 6.2.03
السنوية في البرنامج األكاديمي

فيم ايسنليدم اي راجبدم تقريرم :م 1م رقمم ش لذجم )جرفقم م
ايكلللتم-مايبراججماألكل ي لد(
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المراجعة الداخلية    1.6.2.03

تبتبرمع للدماي راجبدممايلاخللدمأجرًام
ايمل  م إ ار م شلل م فيم ضــراريــًلم
ألشهم اين ليلدم ــجــلا م اي عملجبدم
تقليمم هلئدم ــنــراطم ي يستملبم
ايلطنيم اي ركزم /م ايتبللمماايتلريبم
األكل ي يم ااالعــتــ ــل م يلتقليمم
ايــمــل  م إ ار م شــلــل م ــرم ايـــلفـ
يهذام ايالزجدم ااآليللتم األسلسللتم
اينلعمجنمايتقليممايذيميتممعلاسطدم
ايمل  م ع ل  م جنم م جستقلدم يمندم
)يمندم ــيم ــ  ــل ي األك ــل م ــ  ــت ااالع
عهلفم راسدم سنليل،م اي قل يلن(م
ايبراججم الستلفلءم ايجلييم ايلاقعم
ايــمــل  م ي تطلبلتم األكــل يــ ــلــدم
علارهم ج لم األكل ي ي،م ااالعت ل م
االعت ل م علىم ايجصللم يسلعلمفيم
اإعل  ماالعت ل مايلطنيماايلاييم
علىم اايكللدم األكل ي لدم يلبراججم
اي راجبدم ع للدم اتتمم ســلاء،م حلم
اي قل يلنم يمندم قبام جنم ايلاخللدم
ــل  مااالعــتــ ــل م ــم جــنمعــ ــل  ماي
 :3 م)جرفقمش لذجمرقمم األكل ي يم
تــقــريــرمايــ ــراجــبــدمايــلاخــلــلــدمفيم

ايكلللتم-مايبراججماألكل ي لد(.

ايلاخللدم م اي راجبدم ع للدم اتهلفم
إيىمجلميلي:

ايتأهام لص ي تطلبلتم ايبرشلججم استلفلءم جنم ايتأكلم
يلجصللمعلىماالعت ل ماألكل ي يمايبراجميم.

جقليلسم لص إعــلا م جنم ايبرشلججم م قلل م جنم ايتأكلم
ايتقليممايذاتي.

جؤشراتم لص قللسم جنم ايبرشلججم م قلل م جنم ايتأكلم
اي قلرشلتم اتلفلرم يلبرشلججم ايرئلسدم األ اءم

اي رجبلدمايلاخللدمايخلرجلد.م

إلعلا م لص األكل ي يم يلبرشلججم ايكلجام االستبلا م
علىم يلجصللم يلتقل م ايذاتلدم ايــلراســدم تقريرم

االعت ل مماألكل ي يمايبراجمي.

ايبرشلججم لص استلفلءم يتض نمجلىم تقريرمشلجام رفعم
يبرضهم األكل ي يم ااالعت ل م ايمل  م ألع للم
ــ ــل م ــل  مايـــمـــل  مااالعــت ــ  عــلــىمجــمــلــسمع

األكل ي ي.
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تلفقماي بللجلتمفيمع للدماي راجبدممايلاخللدمفيم ك لص	|10
شلل مإ ار مايمل  

ايبرشلججم لص	01 ةو استلفلءم عليتأكلمجنم م األكل ي يم ااالعت ل م ايمل  م ع ل  م مجنم اي قل يلنم يمندم تقل م
ي تطلبلتمايتأهاميلجصللمعلىماالعت ل ماألكل ي يمايبراجمي.

ايبرشلججمجنم لص	01 ةو عليتأكلمجنمقلل م م تقل ميمندماي قل يلنممجنمع ل  مايمل  مااالعت ل ماألكل ي يم
اعلا مجقليلسمايتقليممايذاتي.

عليتأكلمجنمقلل م لص	01 ةو م األكل ي يم ايمل  مااالعت ل م مجنمع ل  م اي قل يلنم يمندم تقل م 3:م ايخطل م
ايبرشلججمعقللسمجؤشراتماأل اءمايرئلسدميلبرشلججماتلفلرماي قلرشلتماي رجبلدمايلاخللدمايخلرجلد.

تقل ميمندماي قل يلنممجنمع ل  مايمل  مااالعت ل ماألكل ي يممعليتأكلمجنماالستبلا مايكلجام لص	01 ةو
األكل ي يم م االعت ل م علىم يلجصللم يلتقل م ايذاتلدم ايلراسدم تقريرم إلعلا م األكل ي يم يلبرشلججم

ايبراجمي.

تقل ميمندماي قل يلنممجنمع ل  مايمل  مااالعت ل ماألكل ي يممعرفعمتقريرمشلجاميتض نمجلىم لص	01 ةو
ايمل  م ع ل  م جملسم علىم يبرضهم األكل ي يم ااالعت ل م ايمل  م إلع للم ايبرشلججم م استلفلءم
ااالعت ل ماألكل ي ي،مت هللامإلرسليهميلكليدمايملجبدميلتطليرماايمل  ماخلجدماي مت ع،ماجنم

ثممإيىمايلمندمايلائ دمايبلللميلمل  مااالعت ل ماألكل ي يمعليملجبد.



الداخلي . 3.03 الجودة  إدارة  نظام 
الحدود  بجامعة  والــخــارجــي 
ــى مــســتــوى  الــشــمــالــيــة عــل

العمادات المساندة

علىم ايمل  م إ ار م شلل م يتكلنم
اي سلشل م ــل اتم ــبــ  اي جــســتــلىم
ــدم ــ ــلاتماإل اري ــلحـ ــزماايـ ــراك ــ  ااي
عليملجبدمجنمجكلشلنمأسلسلنمه لم
اض لنم ايلاخليم ايــمــل  م ض لنم
أشه لم حلثم ــخــلرجــي،م اي ــل  م ــم اي
ايببضم عبضه لم جــعم يتكلجالنم
إل ار م فبللم شلل م تجقلقم يض لنم
ايــمــل  معــلــىمجــســتــلىمعــ ــل  م
ــمــل  مااالعــتــ ــل ماألكــل يــ ــيم اي
افــرقم اي ختلفدم ايــمــل  م ايــمــلنم
اي سلشل م ايب ل اتم فيم ايب ام
ــدم ــ ــلاتماإل اري ــلحـ ــزماايـ ــراك ــ  ااي
تجقلقم جعم يتالء م ع لم عليملجبدم
اي جللدم االعت ل م جهلتم جتطلبلتم
ــلم ــىمرض ــ ــلاَلمإي ــ ــ ــدماص ــلـ ــلايـ اايـ
فيم جبلنم هلم ك لم م اي ستفللينم

اينكامرقمم6�         

جخططمتنلل يمينلل مإ ار مايمل  مايلاخليماايخلرجيمعلىمجستلىم ك لص	|10
ايب ل اتماي سلشل مااي راكزماايلحلاتماإل اريدمعليملجبد
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7071

  يلامشلل مايمل  معملجبدمايجلا ماين ليلد



المراجعة الداخلية والخارجية على . 1.3.03
مستوى العمادات المساندة في 

جامعة الحدود الشمالية

الداخلية  المراجعة  تعريف 
واالعتماد  الــجــودة  ألعمال 

األكاديمي

المراجعة الداخلية ألعمال الجودة   1.1.3.03
واالعتماد األكاديمي: 

إيىم تــهــلفم فبليدم اسللدم هــيم
اي سلعل مفيمايتجققمجنمجستلىم
اي سلشل م ايب ل اتم أ اءم جــل  م
ااالعت ل م ايمل  م ي بليلرم افقًلم
األكل ي يمايصل ر معنمهلئدمتقليمم
يلتقليمم ايلطنيم اي ركزم ايتبللم/م
ي كنم ك لم األكل ي ي.م ااالعت ل م
عأشهلم ايلاخللدم اي راجبدم تبريفم

هيمع للدماي راجبدمايتيمتتممجنم
شفسهلم ايتبلل لدم اي ؤسسدم قبام
ايــقــلئــ ــلــنمعلىم ــل م ــل اتــنــ ــامق
ع ل  م أام اي سلشل م ايــبــ ــل اتم
جنم األكل ي يم ااالعت ل م ايمل  م
ايتجققمجنمجستلىمتطبلقمايمل  م

فيمايب ل اتماي سلشل .

الداخلي: المراجع 
هلئدم عضلم هلم ايلاخليم اي راجعم
ايملجبدم جنسلعيم جــنم ــلريــسم ت
جؤهامفيمجملالتمض لنمايمل  م
ــيمفيم ــ ـ ــل يـ ــل ماألكـ ــ ـ ــتـ ااالعـ
خبر م اذام ايتبلل لدم اي ؤسسلتم

جنلسبدمفيمهذاماي ملل.م

مـــعـــايـــيـــر اخــتــيــار 
الداخلي: المراجع 

ينبغيمجراعل مجم لعدمجنماي بليلرم
يل راجبدم اي رشحم فيم األسلسلدم
ايلاخللدمتض نمتقليممجستلىمع ام
ايلاخللد،م اي راجبدم جه دم ينلسبم
يكلنم أنم جــراعــل م يــمــبم اعــلــلــهم

اي رشح:

الداخلية  الــمــراجــعــة  ــداف  أهـ
ــال الــجــودة واالعــتــمــاد  ــم ألع
مستوى  عــلــى  األكـــاديـــمـــي 

المساندة:  العمادات 
ايتأكلمجنمجل  م إيىم ايلاخللدم اي راجبدم تهلفمع للدم
األ اءم جتلعبدم خــاللم جنم اي سلشل م ايب ل اتم أ اءم
اجقلرنتهمعلي  لرسلتماي ثلى.ماتن امأهلافماي راجبدم

علىمجلميلي:

علىم يلتبرفم تستخل م اجلثقدم جنهملدمجستقلدم ع للدم
جنم يلتأكلم ع لضلعلهم اتقيل هلم ايمل  م أشنطدمض لنم

جلىمتطبلقهلمااستلفلءماي بليلرماي تفقمعللهل.

جنم لصاي كنمتصنلفمع للدماي راجبدمإيىمشلعلن:م ــسم ــلري ت هلئدم عــضــلم
ايكلنم ايملجبدم جنسلعيم

علىمرأسمع لهمحليلًل.

ــتــأهــلــام لص ــىماي ــل حـــلصـــامع
ايــ ــنــلســبمفــيمجــمــلالتم
ــل  مااالعـــتـــ ـــل م ــ ــمـ ــ ايـ
تلريبلدم )عراججم األكل ي يم
هلئدم قــبــام ــنم ج جــقــلجــدم
اايتلريب/م ايتبللمم تقليمم
يلتقليمم ايلطنيم اي ركزم
أام األكل ي يم ااالعت ل م
اعت ل م اجنل لتم جهلتم

 ايلدمخلرجله(.

يــليــهمجــهــلراتمايــتــلاصــام لص
جعم اايتبلجام اايــقــلــل  م
علىم اايـــقـــلر م اآلخــريــنم

ايب امض نمفرقمايب ا.

ايمل  م لص جتطلبلتم تجقلقم جلىم اتقيلمم رصلم
ااالعت ل ماألكل ي يمعلىمجستلىمايب ل اتم
اي سلشل مااي راكزماايلحلاتماإل اريدمعليملجبد.

ااي راكزم لص اي سلشل م ايب ل اتم أ اءم جراجبدم
اي جلارم علىم عليملجبدم اإل اريـــدم اايــلحــلاتم
اجقلرنتهم ايفبليم األ اءم اتقيلمم اي جل  ،م

علي بليلرمااي قلرشلتماي رجبلد.

ايمل  م لص ض لنم جتطلبلتم استلفلءم جلىم تجليلم
ااالعت ل ماألكل ي ي.

ايتجسلنماايفرصم لص ايقل ماجملالتم شقلطم تجليلم
اي تلحدميلتجسلنماأايليلتهل.

تقليممايتلصللتمااي قترحلتمايتطليريدمايخلصدم لص
األ اءم اتجسلنم يتطليرم أام اينلاقصم علستك للم

ايفبليماتقليممتغذيدمراجبدمحليه.

شلل مايمل  مايلاخليميملجبدمايجلا ماين ليلد
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المراجعة الخارجية ألعمال الجودة   2.1.3.03
واالعتماد األكاديمي على مستوى 

العمادات المساندة والمراكز 
والوحدات اإلدارية بالجامعة: 

ايخلرجلدم اي راجبدم ع للدم ُتبرفم
علىمأشهلمايب للدمايتيمتتممجنمقبام
هلئدم جثام جستقلدم خلرجلدم جهدم
اي ركزم اايتلريب/م ايتبللمم تقليمم
ــل م ــ  ــت ــيميــلــتــقــليــممااالع ــلطــن اي
خلرجلدم جهدم أيم أام األكل ي يم

أخرى.

الخارجي:  المراجع 
ايمل  م خبلرمفيمجمللم هلمشخصم
اينت يم األكــل يــ ــي.م ااالعــتــ ــل م
عل  مإيىمإحلىمجؤسسلتمايتبللمم
اي  لكدم فيم اي نلظر م ايبلييم
فــيم الم أام ايسبل يدم ايبربلدم
األسلسلدم اي ه دم اتبتبرم ــرى.م أخ
تطبلقم جنم ايتأكلم هيم يل راجعم
ــل مايــ ــؤســســيم ــ  ــت جــبــليــلــرماالع
ااستلفلءمجتطلبلتمايتأهاميلجصللم
ــل ماألكـــل يـــ ـــيم ــ ـ ــتـ ــىماالعـ ــل ع
اي ؤسسيماقللسمجؤشراتماأل اءم
/ م اي راكزم ايب ل ات/م اأنم ايرئلسد.م
قللم م عليملجبدم ــدم اإل اري ايلحلاتم
اي راجبدمتلارمعكفلء معليلدماتب ام
تجقلقم إيىم تــؤ يم جتسقدم عطرقم
رسليدماأهلافمايب ل اتماي سلشل م
ــدم ــ ــلاتماإل اري ــلحـ ــزماايـ ــراك ــ  ااي
يرسليدم يتجقلقم اصــلاًلم م عليملجبدم

اأهلافمايملجبد.

الخارجية  الــمــراجــعــة  أهـــداف 
ــمــاد  ــال الـــجـــودة واالعــت ــم ألع
مستوى  عــلــى  األكـــاديـــمـــي 
والمراكز  المساندة  العمادات 

بالجامعة:  والوحدات اإلدارية 
جل  م جنم ايتأكلم إيىم ايخلرجلدم اي راجبدم ع للدم تهلفم
جتلعبدم خاللم جنم اي سلشل م ايب ل اتم اج لرسلتم أ اءم
فيم اي لجل  م اي ثلىم علي  لرسلتم اجقلرنتهم األ اءم
ايخلرجلدم اي راجبدم أهلافم اتن ام ايخلرجلد.م ايمهلتم

علىمجلميلي:

ايمل  م لص جتطلبلتم تجقلقم جــلىم اتقيلمم رصــلم
جنم اي سلشل م يلب ل اتم األكل ي يم ااالعت ل م

جهدمخلرجلد.

اي جلارم لص اي سلشل معلىم يلب ل اتم أ اءم جراجبدم
اجقلرنتهم ايفبليم األ اءم اتقيلمم اي جل  ،م
علي بليلرمااي قلرشلتماي رجبلدمجنمجهدمخلرجلد.

ايمل  م لص ض لنم جتطلبلتم استلفلءم جلىم تجليلم
اي ستلىم عــلــىم األكــل يــ ــيم ااالعــتــ ــل م
ااالعت ل م ايمل  م جبليلرم حسبم اي ؤسسيم

األكل ي يمجنمجهدمخلرجلد.

اايفرصم لص ايتجسلنم اجملالتم ايقل م شقلطم تجليلم
اي تلحدميلتجسلنماأايليلتهلمجنمجهدمخلرجلد.

تقليممايتلصللتمااي قترحلتمايتطليريدمايخلصدم لص
األ اءم اتجسلنم يتطليرم أام اينلاقصم علستك للم
جهدم جنم حليهم راجبدم تغذيدم اتقليمم ايفبليم

خلرجلد.

معايير اختيار المراجع 
الخارجي:

عترشلحم اي تبلقدم اإلجـــراءاتم تبتبرم
جزءًام ايخلرجيلنم اي راجبلنم اتبيلنم
ــضــ ــلنمجــــل  مايــ ــبــليــلــرم هــلجــلمي
اختللرم ينبغيم عجلثم األكــل يــ ــلــد،م
يلب ل اتم ايخلرجيم اي راجعم اترشلحم
اي سلشل .ماايتأكلمجنمتلافرمجم لعدم
يلب ام اي رشحم فــيم اي بليلرم جــنم

ك راجعمخلرجيماجنهل:

ايتلريسم هلئدم أعضلءم أحلم يكلنم أنم
األكل ي لدم اي ؤسسلتم إحلىم فيم
أستلذم أام )أســتــلذم عرتبدم م اي رجلقدم
ايملزم )م م جسلعلم أستلذم أام جنلركم
اي هنلدم ايخبر م االستبلشدمع نميليهمم
ــل م ــ  ــت ــل  مااالع ــمـ ــللمايـ ــم فـــيمج
ايخبر م ي تلكم أنم علىم األكل ي ي،م
اي بلشر ماايجليثدمايكلنميليدمخلفلدم
جنلسبدمعنمجبليلرماج لرسلتمايمل  مم
اايلافعم ايكلفيم ايلقتم اي تلكم
يلملالم افقلم علي سؤايللتم يالطالعم
أن.م يمبم ك لم علله.م اي تفقم ايزجنيم
اايخبراتم ايب للدم اي برفدم ي تلكم
اي هنلدمااي هلراتماي نلسبدماي رتبطدم
يمريم ايذيم ايسلشل م ايب ل  م ع مللم
أنم إيىمذيكميمبم علإلضلفدم تقيل هل.م
تقليمم عــلــىم ــلر م ــق اي يــليــدم يــكــلنم
عليلدم اعكفلء م ايفبليدم اي سله دم
ايب لللتم اتقيلمم األ اءم ي راجبدم

ااإلجراءاتماي صلحبد.

إجــــــــــراءات نــظــام 
الداخلي المراجعة 

فيم لص ايـــمـــل  م يمندم ــقــل م ت
خطدم بـــإعـــلا م ايـــبـــ ـــل  م
تتض نم اي ؤسسيم يالعت ل م
جتطلبلتم تلفلرم علىم ايب ام

اي ؤسسي،م االعت ل م علىم يلجصللم ايتأهام
اايبراهلن،م ــدم األ ي ايرئلسد،م األ اءم جؤشراتم
ايلراسدم اتقريرم ايــذاتــيم ايتقليمم اجقليلسم

ايذاتلدمعلىماي ستلىماي ؤسسي.

تقل ميمندمايمل  معليتنسلقمجعماكلا/مجنسق/م لص
ج ثامايمل  مفيمايب ل  معتنفلذمخطدمايب ام
علىم يلجصللم ايتأهام جتطلبلتم الستلفلءم
ايرئلسد،م األ اءم جؤشراتم اي ؤسسي،م االعت ل م
ايذاتيم ايتقليمم اجقليلسم اايبراهلن،م األ يــدم
اي ستلىم عــلــىم ــلــدم ايــذات ايـــلراســـدم اتــقــريــرم

اي ؤسسي.

يقل ماكلا/مجنسق/مج ثامايمل  مفيمايب ل  م لص
اكتلعدم تنفلذهلم تمم ايتيم ايب ام خطدم عتقيلمم

ايتقلريرماايتلصللتمايالزجد.

يقل ماكلا/مجنسق/مج ثامايمل  مفيمايب ل  م لص
عرفعمايتقلريرماايتلصللتمي ملسمايب ل  .م

اايتلصللتم لص ايتقلريرم ايب ل  م جملسم ينلقشم
يلكالءم ايلائ دم ايتنفلذيدم ايلمندم إيىم يرفبهلم
عليب ل اتم األكــل يــ ــيم ااالعــتــ ــل م ايــمــل  م

اي سلشل مالتخلذماي نلسبمحلليهل.

متنلقشمايلمندمايتنفلذيدمايلائ دميلكالءمايمل  م لص
اي سلشل م عليب ل اتم األكل ي يم ااالعت ل م
ايمل  م يب ل  م عهلم اايرفعم اايتلصللتم ايتقلريرم

ااالعت ل ماألكل ي ي.م

األكل ي يم لص ااالعت ل م ايمل  م ع ل  م تقل م
بإحليدمايتقلريرماايتلصللتمإيىميمندماي قل لن.

األكل ي يم لص ااالعت ل م ايمل  م ع ل  م تقل م
علراسدمتلصللتميمندماي قل لنماايرفعمعهلمإيىم
ااالعت ل م يلمل  م ايبلللم ايــلائــ ــدم ايلمندم

األكل ي ي.م

ااالعت ل م 	ص يلمل  م ايبلللم ايلائ دم ايلمندم تقل م
حلللم ايــالزجــدم ــراءاتم اإلجـ علتخلذم األكل ي يم
ايتلصللتماي رفلعدميهلمجنمقبامع ل  مايمل  م

ااالعت ل ماألكل ي ي.
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مخرجات نظام إدارة الجودة . 2.3.03
في جامعة الحدود الشمالية

عمليات المراجعة والتقويم على . 3.3.03
مستوى العمادات المساندة 

تتكلنمجخرجلتمشلل مإ ار مايمل  م
تقريرم ايسنليد،م اي راجبدم تقريرم جنم
تقريرم ايلاخلي،م اايتقليمم اي راجبدم

ايلراسدمايذاتلد.

اايتقليمم اي راجبدم ع لللتم تتمم
أجام جنم اي سلشل م ايب ل  م  اخام
تطبلقم جــســتــلىم جـــنم ايــتــجــقــقم
ــ ــل م ااالعــت ايـــمـــل  م جتطلبلتم
األكل ي يمفيماألقسل ماايلحلاتم
يمندم تنكلام خــاللم جــنم اإل اريـــدم
اكلا/م عرئلسدم ايسنليدم يل راجبدم
ااالعت ل م ايمل  م ج ثام جنسق/م

األكل ي يمعليب ل  ماعضليد:

تغذيدم علىم ايجصللم أجام جنم سنليًلم اي راجبدم اتتمم
ااستلاجتهم اخام اي ست رم ايتجسنم فيم تسلعلم راجبدم
ايسنليدم اي راجبدم هذهم تبتبرم االم اعت ل .م كام ار م
يلتجسلنلتم سنليم رصلم ع للدم ايكنهلم كلجاًلم تقلي ًلم
عل م راسي.محلثم ايخططمفيمكام أ خلتمافقم ايتيم
يلب ل اتم ايسنليدم اي راجبدم تقريرم عرفعم ايلمندم تقل م
علارهم يقل م اايــذيم ايب ل  م جملسم إيىم اي سلشل م
ايتنفلذيدم ايلمندم إيىم ثمم اي بنلدم ايلكليدم إيىم عرفبهم
ايلائ دميلكالءمايمل  مااالعت ل ماألكل ي يمعليب ل اتم
ايمل  م ع ل  م جملسم إيىم يرفبهم ت هللًام اي سلشل م
اايتلصللتم اي الحللتم إلعلاءم األكل ي يم ااالعت ل م
ااينراكدم يلتطليرم ايملجبدم اكليدم إيــىم رفبهم يلتمم
ايبلللم ايلائ دم ايلمندم إيىم يرفبهم ت هللًام اي مت بلدم

يلمل  مااالعت ل ماألكل ي يمالتخلذمايالز محلليه.مم عضلمهلئدمتلريس. لص

ج ثام لص /م جنسقم /م اكــلــام
ااالعت ل م ايمل  م ع ل  م
)إنم عليفراعم األكــل يــ ــيم

اجل(.

جلظفمإ اريمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم لص

جلظفدمإ اريد. لص

اايتقليم،م يل راجبدم تقريرم اهــلم
اي راجبدم يمندم ــإعــلا هم ب ايــقــل م
ايسنليد؛مجنمأجامايقلل معلي راجبدم

ايتقريرمع ثلعدم اتقليمماأل اءميلب ل اتماي سلشل ،ماهذام
اي راجبدمايسنليد.

اايتجقق،م يل راجبدم تقريرم اهــلم
ايمل  م عــ ــل  م ــإعــلا هم ب ايــقــل م
أجام جنم األكــل يــ ــي؛م ااالعت ل م
ايب ل اتم استلفلءم جــنم ايتجققم

عنم تفلصلام ايتقريرم هــذام يبطيم
عهم قلجتم ايتيم ايــذاتــيم ايتقليمم
جنم ــكم اذي اي سلشل ،م ايب ل اتم
خاللمتقيلمماأل اءمفيمضلءماي بليلرم

ايرئلسدمااي قليلسمايفرعلدماجؤشراتماأل اءمااي قلرشلتم
ذيكم ايتمم عليملجبد.م ايمل  م إ ار م شلل م اي رجبلدمفيم

ايتقيلمم اخللًلمجنمقبامايب ل اتماي سلشل .

–م اايتلريبم ايتبللمم تقليمم هلئدم ي تطلبلتم اي سلشل م
ت هللام األكل ي يم ااالعت ل م يلتقليمم ايلطنيم اي ركزم

يلتقل معطلبمايجصللمعلىماالعت ل ماي ؤسسي.

تقرير المراجعة السنوية   1.2.3.03

عمليات المراجعة والتقويم على مستوى العمادة   1.3.3.03
المساندة . تقرير المراجعة السنوية 

تقرير المراجعة والتقويم الداخلي  2.2.3.03

اي راجبدمتقرير الدراسة الذاتية  3.2.3.03 تقريرم 2:م رقمم ش لذجم )جرفقم
/م اي سلشل م ايب ل اتم فيم ايسنليدم

ايلحلاتماإل اريدم/ماي راكز(
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تدفق المعلومات في عملية المراجعة . 4.3.03
السنوية في العمادات المساندة 

اايتقليمم اي راجبدم ع للدم تبتبرم
شلل م فيم ضــراريــًلم ــرًام أج ايلاخليم
ايــجــلا م عملجبدم ــمــل  م اي إ ار م
ينراطم يستملبم ــهم ألش اين ليلدم
/م اايتلريبم ايتبللمم تقليمم هلئدم
ااالعت ل م يلتقليمم ايلطنيم اي ركزم
إ ار م شــلــل م ايــلفــرم األكــل يــ ــيم
ايمل  ماألسلسللتمااآليللتمايالزجدم
يتمم ايذيم ايتقليمم جنم اينلعم يهذام
ع ل  م جستقلدم يمندم علاسطدم
ايمل  مااالعت ل ماألكل ي يم)يمندم
عهلفم راسدم سنليل،م اي قل يلن(م
ايب ل  م الستلفلءم ايجلييم ايلاقعم
ــمــل  م اي ي تطلبلتم ايــ ــســلشــل م
علارهم ج لم األكل ي ي،م ااالعت ل م
االعت ل م علىم ايجصللم يسلعلمفيم
اإعل  ماالعت ل مايلطنيماايلاييم
علىم اايكللدم األكل ي لدم يلبراججم
اي راجبدم ع للدم اتتمم ســلاء،م حلم
ع ل  م قبام جنم ايلاخليم اايتقليمم
ــمــل  مااالعــتــ ــل ماألكــل يــ ــيمم اي

)يمندماي قل يلن(.مم

)جرفقمش لذجمرقمم4:متقريرماي راجبدم
/م اي سلشل م ايب ل اتم فيم ايلاخللدم

ايلحلاتماإل اريدم/ماي راكز(

تلفقماي بللجلتمفيمع للدماي راجبدم ك لص	|10
ايسنليدمفيمايب ل اتماي سلشل 

يؤكلمرئلسميمندماي راجبدمعلىمجلعلمايتقيلمميلب ل  ماي سلشل مايتيمسلتممايتلقلقمعللهل. لص	01 ةو

يتممتلزيع:ممتقريرماي راجبدمايسنليدماج لعمايلثلئقمااين لذجماي تبلقدمعب للدماي راجبدم)تقل م لص	01 ةو
ع ل  مايمل  مااالعت ل ماألكل ي يمبإعلا ماتقليممتقريرماي راجبدمايسنليدميلب ل  ماي سلشل م

اج لعممايلثلئقماي طللعدميل راجبدماايتقليم(.

اي راجبدماي ستقلد:ميقل مكامعضلمفيميمندماي راجبدمعتقليمماجراجبدمتقريرماي راجبدمايسنليدم لص	01 ةو
يلب ل  ماي سلشل -معنكامجستقا-

اي راجبدمايتلافقلد:ميمبمأنميكلنمهنلكمتلافقمج لعيمبلنمج لعمأعضلءميمندماي راجبدمعلىم لص	01 ةو
اضعم رجدمجلحل ميأل اءمفيمتقريرماي راجبدمايسنليدميلب ل  ماي سلشل ممعلىمأسلس:مجتطلبلتم
ااي جكلت،م ايفرعلد،م ااي بليلرم األسلسلد،م ،اي بليلرم اي ؤسسيم االعت ل م علىم يلجصللم ايتأهام

جؤشراتماأل اءمايرئلسد،مااي قلرشلتماي رجبلد.

يتممتم لعمتبللقلتمكامعضلمحللمتقيلمماأل اءماي ستقاماايتلافقيمارصلم رجلتماأل اء،ماكتلعدم لص	01 ةو
تقريرماي راجبدمايسنليدميلب ل  ماي سلشل .

يقل مأعضلءميمندماي راجبدمع راجبدمتقريرماي راجبدمايسنليدميلب ل  ماي سلشل مااي لافقدمعلله،م لص	01 ةو
جنمخاللمايتلقلعمعلىمايتقرير،ماتقليممتغذيدمراجبدمإيىمايب ل  ماي سلشل مايذيمتممتقيل ه.

يتممرفعمتقريرماي راجبدمايسنليدميلب ل  ماي سلشل مإيىمجملسمايب ل  ماايذيمعلراهميقل معرفبهم لص	01 ةو
إيىماكليدمايملجبدماي بنلد.

يتممرفعمتقريرماي راجبدمايسنليدميلب ل  ماي سلشل مإيىمايلمندمايتنفلذيدمايلائ دميلكالءمايمل  م لص	01 ةو
ااالعت ل ماألكل ي يمفيمايب ل اتماي سلشل ممت هللًاميرفبهمإيىمجملسمع ل  مايمل  .

يقل مجملسمع ل  مايمل  مااالعت ل ماألكل ي يمعلالطالعمعلىممتقريرماي راجبدمايسنليدميلب ل  م 	ص	01 ةو
اي سلشل ماإعلاءماي الحللتماايتلصللتمعللهميلتممرفبهمإيىماكليدمايملجبدميلتطليرماايمل  م
اخلجدماي مت عمثممإيىمايلمندمايلائ دمايبلللميلمل  مااالعت ل ماألكل ي يمالتخلذمايالز محلليه.
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تلفقماي بللجلتمفيمع للدماي راجبدماايتقليممايلاخليم ك لص	|10
فيمشلل مإ ار مايمل  معلىماي ستلىماي ؤسسي

تقل مميمندماي قل يلنمجنمع ل  مايمل  ممااالعت ل ماألكل ي يممعليتأكلمجنماستلفلءمايب ل  م لص	01 ةو
اي سلشل مي تطلبلتمايتأهاميلجصللمعلىماالعت ل ماألكل ي يماي ؤسسي.

ايب ل  م لص	01 ةو قلل م جنم عليتأكلم م األكل ي يم ااالعت ل م م ايمل  م ع ل  م جنم اي قل يلنم يمندم تقل م
اي سلشل مجنماعلا مجقليلسمايتقليممايذاتي.

ايب ل  م لص	01 ةو قلل م جنم عليتأكلم م األكل ي يم ااالعت ل م م ايمل  م ع ل  م جنم اي قل يلنم يمندم تقل م
اي سلشل معقللسمجؤشراتماأل اءمايرئلسدميلبرشلججماتلفلرماي قلرشلتماي رجبلدمايلاخللدمايخلرجلد.

ايكلجام لص	01 ةو استبلا م عليتأكلمجنم م األكل ي يم مااالعت ل م ايمل  م اي قل يلنمجنمع ل  م يمندم تقل م
االعت ل مم علىم يلجصللم يلتقل م ايذاتلدم ايلراسدم تقريرم إلعلا م األكل ي يم اي سلشل م ايب ل  م

األكل ي يماي ؤسسي.

تقل ميمندماي قل يلنمجنمع ل  مايمل  ممااالعت ل ماألكل ي يممعرفعمتقريرمشلجاميتض نمجلىم لص	01 ةو
ع ل  م جملسم علىم يبرضهم األكل ي يم ااالعت ل م ايمل  م ألع للم اي سلشل م ايب ل  م استلفلءم
ايمل  مااالعت ل ماألكل ي ي،مت هللامإلرسليهميلكليدمايملجبدميلتطليرماايمل  ماخلجدماي مت ع،م

اجنمثممإيىمايلمندمايلائ دمايبلللميلمل  مااالعت ل ماألكل ي يمعليملجبد.

أهــــداف عــمــلــيــة الــمــراجــعــة 
الداخلي: والتقويم 

اي سلشل م لص ايــبــ ــل  م استلفلءم جــنم ايــتــأكــلم
االعت ل م علىم يلجصللم ايتأهام ي تطلبلتم

األكل ي يماي ؤسسي.

إعلا م لص اي سلشل مجنم ايب ل  م ايتأكلمجنمقلل م
جقليلسمايتقليممايذاتي.

ايتأكلمجنمقلل مايب ل  ماي سلشل مجنمقللسم لص
اتلفلرم يلبرشلججم ايرئلسدم األ اءم جــؤشــراتم

اي قلرشلتماي رجبلدمايلاخللدمايخلرجلد.م

إلعلا م لص اي سلشل م ايب ل  م ايكلجام االستبلا م
علىم يلجصللم يلتقل م ايذاتلدم ايلراسدم تقريرم

االعت ل مماألكل ي يماي ؤسسي.

رفعمتقريرمشلجاميتض نمجلىماستلفلءمايب ل  م لص
ــ ــل م ــللمايـــمـــل  مااالعــت ــ  ايــ ــســلشــل مألع
األكل ي يميبرضهمعلىمجملسمع ل  مايمل  م

ااالعت ل ماألكل ي ي.

شلل مايمل  مايلاخليميملجبدمايجلا ماين ليلد

8081

  يلامشلل مايمل  معملجبدمايجلا ماين ليلد
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شلل مايمل  ميالعت ل ماي ؤسسي

8485

  يلامشلل مايمل  معملجبدمايجلا ماين ليلد

ــأســيــس نــظــام . 1.04 أهـــــداف ت
ــي الــعــمــادات  الــجــودة ف
الحدود  بجامعة  المساندة 

الشمالية وعمل اللجان

مــتــطــلــبــات الــتــأهــل . 2.04
لالعتماد المؤسسي

فيم لص ــمــل  م اي ثقلفدم شنرم
جنم اي سلشل م ايب ل اتم
اارشم ايـــنـــلااتم خـــاللم
ايبل لدم اايلراسلتم ايب ام
ــلمجـــنماألشــنــطــدم ــره ــل اغ

اايفبليللت.

اجتطلبلتم لص جفلهلمم تبزيزم
ــل  مااالعـــتـــ ـــل م ــ ــمـ ــ ايـ
ج لعم ــيم ف ــ ــيم ــل ي األك
ــل اتمايــ ــســلشــل م ــ ـ ــبـ ايـ
علىم اايتأكللم اي ختلفدم
تبنلهلماايب امعلىم أه لدم

تطبلقهل.

ايــجــليــيم لص ايــلضــعم تقيلمم
علىم ايــمــل  م يب لللتم
ــل اتم ــ ـ ــبـ جـــســـتـــلىمايـ
اي سلشل م)ايلراسدمايذاتلد(م
ايمل  م جبليلرم علىم عنلًءم

ااالعت ل ماألكل ي ي.

اي سلشل م لص ايب ل اتم تهلئدم
االعت ل م علىم يلجصللم

اي ؤسسي.

تطبلقم لص اتصجلحم جراقبدم
جتطلبلتمايمل  مااالعت ل م
ايب ل اتم فيم األكل ي يم

اي سلشل .

اضعمخططمايتجسلنماي ست رمحسبمجلمتقتضلهم لص
ااالعت ل م يلتقليمم ايلطنيم اي ركزم جتطلبلتم

األكل ي ي.

اي سلشل م لص ايب ل اتم جنسلعيم قــلراتم تن لدم
األقسل م فيم ايتلريبلدم احتللجلتهمم اتجليلم

اايلحلاتماإل اريدماي ختلفد.

ض لنمتجقلقمجستلىمجنلسبمجنمايمل  مفيم لص
ط أشدم خاليهم جــنم يتمم اي سلشل م ايــبــ ــل اتم
جستلىم أنم علىم ايب ام اأصجلبم اي ستفللينم

ايمل  مجالئممايجققمتطلبلتهم.

ايب ل اتم 	ص بلنم اي ستقام ايتجققم ع لللتم إجراءم
تبل يلدم ــلراتم زي خاللم جنم اي ختلفدم اي سلشل م
عهلفماالطالعماتقيلممأع للمايمل  مااالعت ل م

األكل ي يمفيمايب ل اتماي سلشل .

ايب امعلىماستخلا ماألسليلبمايبل لدماي نلسبدم صل
احسلبم اإلحصلئلدم ايبللشلتم اجبليمدم يم عم
جؤشراتماأل اءماإشنلءمقلاعلمايبللشلتماي طللعدم
يتلفلرماأل يدمااينلاهلماايبراهلنميلجكممعلىم

ج لرسلتمايمل  .

جتطلبلتم تفلصلام علىم يالطالعم
اي ؤسسيم يالعت ل م ايــتــأهــام
ايلطنيم اي ركزم جنم ااي بت ل م
األكل ي يم ااالعت ل م يلتقليمم

اشلرماي لجقم1�



شلل مايمل  ميالعت ل ماي ؤسسي
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  يلامشلل مايمل  معملجبدمايجلا ماين ليلد

معايير  االعتماد المؤسسي. 3.04

ايرسليدماايرؤيدماايتخطلطماالستراتلمي. لص

ايجلك دماايقلل  مااإل ار . لص

ايتبللمماايتبلم. لص

ايطالب. لص

هلئدمايتلريسمااي لظفلن. لص

اي لار ماي ؤسسلد. لص

ايبجثمايبل يمااالعتكلر. لص

اينراكدماي مت بلد. لص

يلتقليمم ايــلطــنــيم ايــ ــركــزم قــل م
علضعم ــيم ــ  ــل ي األك ــل م ــ  ــت ااالع
جم لعدمجنماي بليلرميض لنمجل  م
ايبلييم ايتبللمم اعراججم جؤسسلتم
اي بليلرم هذهم اتغطيم ااعت ل هل،م
هذهم يليم افل لم جملالت،م ث لشلدم

اي بليلرمايرئلسلد:

ايذيميضطلعم ايجلليم يللارم اتأكللًام
جؤسسلتم فــيم عـــمم ايــ ــركــزم ــهم ع
علىم قلرتهلم اتبزيزم ايبلييم ايتبللمم
ايــمــل  م ضــ ــلنم جبليلرم اســتــلــفــلءم
اي ركزم أعلم األكل ي ي؛م ااالعت ل م
ايذاتيم ايتقليمم جقليلسم اثلقدم
ايتيم ايبلييم ايتبللمم ي ؤسسلتم
ــىمتــقــليــممايــ ــســلعــل م ــهــلفمإيـ ت
فيم ايمل  م ض لنم عنم يل سؤايلنم
اي ؤسسلتمايتبلل لدمإلجراءمايتقيلمم
جبليلرم علىم عنلًءم جلضلعلدم عطريقدم
ايتبللمم ي ؤسسلتم ايمل  م ض لنم
ك لم اي ركز،م أعلهلم ايتيم ايبلييم
ايلثلقدم هذهم جنم االستفل  م ي كنم
أيضًلمفيمجمللمايتخطلط،مااي راجبدم
تجسلنم استراتلمللتم ا عمم ايلاخللد،م

ايمل  ماي ؤسسلد.

جقليلسم تفلصلام علىم ايــالطــالعم
ايتبللمم مي ؤسسلتم ايذاتيم ايتقليمم

ايبلييمماشلرماي لجقمم3�

ايالطالعمعلىمتفلصلامجبليلرماالعت ل ماي ؤسسيم
اشلرماي لجقمم2�



شلل مايمل  ميالعت ل ماي ؤسسي
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  يلامشلل مايمل  معملجبدمايجلا ماين ليلد

الهيكل التنظيمي لنظام . 4.04
الجودة بالعمادات المساندة

الهيكل . 5.04 مكونات  مهام 
التنظيمي لنظام الجودة 

بالعمادات المساندة

لجنة الجودة واالعتماد األكاديمي . 1.5.04
بالعمادة المساندة

ااالعت ل م يلمل  م يمندم تنكام
اي سلشل م عليب ل  م األكل ي يم

علىماينجلمايتليي:

رئلسًل اكلام/مجنسقم/مج ثامايمل  معليب ل  ماي سلشل مممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم
شلئبًلميلرئلس عضلممهلئدمتلريسمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم

عضلًا اكلام/مجنسقم/مج ثامع ل  مايمل  مااالعت ل ماألكل ي يمعليفراعم)إنماجل(مم
عضلًا عضلممهلئدمتلريسمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم
عضلًا جلظفمإ اريمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم
عضلًا جلظفدمإ اريدممممممممممممممممممممممممممممم



شلل مايمل  ميالعت ل ماي ؤسسي
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  يلامشلل مايمل  معملجبدمايجلا ماين ليلد

مهام لجنة الجودة واالعتماد   1.1.5.04
األكاديمي بالعمادة المساندة

إجراءات عمل لجنة الجودة واالعتماد األكاديمي   2.1.5.04
بالعمادة المساندة

ــل  م لص ــمـ شـــنـــرمثـــقـــلفـــدمايـ
فيم األكل ي يم ااالعت ل م
أقسل مااحلاتمايب ل اتم

اي سلشل .

ايتلريبلدم لص االحتللجلتم تجليلم
ي نسلعيمأقسل مااحلاتم
ع لم اي سلشل م ايب ل اتم
ااالعت ل م عليمل  م يتبلقم

األكل ي ي.

ااي سلعل م لص ايلعمم تقليمم
إلقـــــســـــل ممااحـــــــلاتم
ــل اتمايــ ــســلشــل م ــ ـ ــبـ ايـ
ايتلعبدم اإل اريدم اايلحلاتم
يلجصللمعلىماالعت ل م يهلم

اي ؤسسي.

األاييم لص ايذاتيم ايتقليمم تقريرم راســدم إعــلا م
اجلم ايــبــ ــل  م جستلىم علىم اي ؤسسيم
ــدم األ ي تلفلرم جــنم اي رحلدم ــذهم ه تتطلبهم
)KPIs(مم األ اءم ــراتم ــؤشـ اجـ ــنم ــراهــل ــب ااي
ين لذجم افقًلم اايتقلريرم اي رجبلدم ااي قلرشلتم
ــ ــل م ــت ــيميــلــتــقــليــممااالع ــلطــن ــ ــركــزماي اي

األكل ي ي.

عليمل  م لص اي تبلقدم ايتطليريدم ايخططم تنفلذم
ااالعت ل ماألكل ي يمعلىمجستلىمايب ل  م
اإل اريــدم ــلحــلاتم ااي ااألقــســل م اي سلشل م

ايتلعبدميهل.

ــ ــل م لص ــت ااالع ايـــمـــل  م جــتــطــلــبــلتم تجقلقم
ــلاتم أقــســل مااح األكــل يــ ــيمفــيمج لعم

ايب ل  .

اي تبلقدم لص ااألع للم ايلاريدم عليتقلريرم ايرفعم
يلكلام األكــل يــ ــيم ااالعــتــ ــل م عــليــمــل  م

ايب ل  ميلمل  مااالعت ل ماألكل ي ي.

ثقلفدم لص يننرم خطدم إعـــلا م
ــل  مااالعـــتـــ ـــل م ــ ــمـ ــ ايـ
أقسل م فــيم األكــل يــ ــيم
ااحـــــــلاتمايـــبـــ ـــل اتم
عقلم تتض نم ايــ ــســلشــل م
ايــلــقــلءاتم جــنم جم لعدم
اارشم ايتلريبلدم اايبراججم
ــاماايــ ــجــلضــراتم ــ  ــب اي

اايكتيبلتمااي طليلت.

ايتلريبلدم لص االحتللجلتم تجليلم
ي نسلعيمأقسل مااحلاتم
ع لم اي سلشل م ايب ل اتم
ااالعت ل م عليمل  م يتبلقم
األكل ي يماايرفعمعهلمإيىم

اكلامايمل  معليب ل  .

ــطــدمتــنــفــلــذيــدم لص ــلا مخ ــ ــ إع
االعت ل م علىم يلجصللم
اي ؤسسيم األكــل يــ ــيم
جتطلبلتم استلفلءم تتض نم
ايتأهاميالعت ل ماألكل ي يم
ايـــ ـــؤســـســـيماإعــــــلا م
ايذاتيم ايتقليمم جقليلسم
اتلفلرم م يل بللرم األايـــىم
األ يدماايبراهلنماجؤشراتم
ااي قلرشلتم م )KPIs(م األ اءم
ام اي طللعدم اي رجبلدم
إعلا متقريرمايلراسدمايذاتلدم
علىم اي ؤسسيم ــيم األاي

جستلىمايب ل  .

تقل مايلمندمعليب امعلىمإعلا مجقليلسمايتقليمم لص
ايخلصم اي ؤسسيم يل بللرم األايـــىم ايــذاتــيم
عليب ل  مافقًلمين لذجماي ركزمايلطنيميلتقليمم
ااالعت ل ماألكل ي يمعبلماالطالعمعلىمجقليلسم
ايرئلسم اي بللرم اي تض ندم ايــذاتــيم ايتقليمم
ااي بليلرمايفرعلدمااي جكلتماي تبلقدمعليب ل  م
اجؤشراتم اايبراهلنم األ يــدم اتلفلرم اي بنلدم
اي طللعدم اي رجبلدم ااي قلرشلتم م )KPIs(م األ اءم
جبللرم ججك/م يكام اي نلسبدم ايتقليراتم إلعطلءم
فيم عللهلم االعت ل م يلتمم رئلسم جبللرم فرعي/م
صللغدمجلاشبمايقل ماجلاشبمايتجسلنماأايليلتم

ايتجسلن.

ايلراسدم لص تقريرم إعلا م علىم عليب ام ايلمندم تقل م
جستلىم علىم اي ؤسسيم ــيم األايـ ايــذاتــلــدم
يلتقليمم اي ركزمايلطنيم ايب ل  مافقلمين لذجم
جقليلسم علىم علالعت ل م األكل ي يم ااالعت ل م
اجؤشراتم اايبراهلنم ااأل يــدم ايذاتيم ايتقليمم
اجلاشبم اي رجبلدم ااي قلرشلتم م )KPIs(م األ اءم
ايتجسلنم اأايليلتم ايتجسلنم اجلاشبم ايقل م
ايتقليمم ايتيمتممتض لنهلمفيمش لذجمجقليلسم

ايذاتي.

افقلم لص ايتطليريدم ايخططم ــلا م إع علىم ايب ام
تقريرمم علىم اي ستقام اي راجعم ارأيم ي الحللتم
ايمل  م اكلام إيىم عهلم اايرفعم ايذاتلدم ايلراسدم

عليب ل  .

استلفلءم لص ع لىم اي تبلقدم ايلاريدم ايتقلريرم إعلا م
اي ؤسسيم ايتأهاميالعت ل م ايب ل  مي تطلبلتم
اجقليلسمايتقليممايذاتيماتقريرمايلراسدمايذاتلدم
اغلرهلمجنماألع للماي تبلقدمعليمل  مااالعت ل م
ايمل  م اكلام إيــىم عهلم اايــرفــعم األكل ي يم
اي بت ل م ايتنفلذيدم ايخطدم ض نم عليب ل  م
يلجصللمعلىماالعت ل ماألكل ي يماي ؤسسيم.
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وكيل / منسق / ممثل الجودة واالعتماد . 2.5.04
األكاديمي بالعمادة المساندة

مهام وكيل / منسق / ممثل الجودة   1.2.5.04
واالعتماد األكاديمي بالعمادة المساندة

إجراءات عمل وكيل / منسق / ممثل الجودة واالعتماد   2.2.5.04
األكاديمي بالعمادة المساندة

ــل  م لص ــمـ شـــنـــرمثـــقـــلفـــدمايـ
بلنم األكل ي يم ااالعت ل م

جنسلعيمايب ل  .

ايلاخليم لص اينلل م تفبلام
ــل م ــ ـ ــتـ ــل  مااالعـ ــمـ ــلـ يـ
األكل ي يمفيمايب ل  .

ااألشل دم لص ايللائحم تلفلرم
عليمل  م اي تبلقدم ااأل يدم
ــل ماألكــل يــ ــيم ــ  ــت ااالع

عليب ل  .

ايب ام لص سلرم علىم اإلشرافم
اايلحلاتم األقسل م فيم
ااضــعم يلب ل  م ايتلعبدم
يرفعم ايتنفلذيدم ايخططم

جستلىماأل اءمفلهل.

عليفبليللتم لص ايــ ــنــلركــدم
عليمل  مااالعت ل م ايخلصدم
تبقلم اايتيم األكل ي يم
تــجــتمإشــــــرافماكــليــدم
ايملجبدميلتطليرمااينراكدم
اي مت بلدماع ل  مايمل  م

ااالعت ل ماألكل ي ي.

شنرم لص خطدم علىم ــالعم االط
ااالعت ل م ايمل  م ثقلفدم
أقسل م فيم األكل ي يم
ااحــــــلاتمايــبــ ــل اتم
جنم اي رسلدم اي سلشل م
قـــبـــاميــمــنــدمايـــمـــل  م
ــ ــل ماألكــل يــ ــيم ااالعــت
ــلــلتم ــالح ــ  اإعـــــــلاءماي
ت هللًام حلليهل؛م ايتلصللتم
يرفبهلمي ملسمايب ل  .

االحتللجلتم لص علىم االطالعم
ايتلريبلدمي نسلعيمأقسل م
ااحــــــلاتمايــبــ ــل اتم
اي تبلقدم ــل م ــلش ــس ــ  اي
ــل  مااالعـــتـــ ـــل م ــمـ ــليـ عـ
جنم اي رسلدم األكل ي يم
قـــبـــاميــمــنــدمايـــمـــل  م
ــ ــل ماألكــل يــ ــيم ااالعــت
ايتنفلذيدم م ايخطدم ااقتراحم
علىم اايــبــ ــام يبقلهلم
رفبهلممي ملسمايب ل  .

ايتنفلذيدم لص ايخطدم  راســدم
االعت ل م علىم يلجصللم
اي ؤسسيم األكــل يــ ــيم
يمندم قبام جــنم اي رسلدم
ــل م ــ ـ ــتـ ايــــمــــل  مااالعـ
ــلاءم ــ ــ ــيماإع ــ ــ  ــ ــل ي ــ األك
اايتلصللتم اي الحللتم
حلليهلماايرفعمعهلمي ملسم

ايب ل  .

ايب ل  م لص ي نسلعيم ايتلريبلدم االحتللجلتم تجليلم
اايتنسلقمجعمايمهلتمذاتمايبالقدميتنفلذهل.

األايىم لص ايذاتيم ايتقليمم جقليلسم علىم االطالعم
اي سلشل م عليب ل  م ايخلصم اي ؤسسيم يل بللرم
اي رسلدمجنمقباميمندمايمل  معليب ل  مارفبهلم

ي ملسمايب ل  .

األايــيم لص ايذاتلدم ايــلراســدم تقريرم علىم ــالعم االط
اي ؤسسيمعلىمجستلىمايب ل  ماي رسلدمجنم
ي ملسم ارفبهلم عليب ل  م ايمل  م يمندم قبام

ايب ل  .

االطالعمعلىماأل يدماايبراهلنماجؤشراتماأل اءم 	ص
)KPIs(ممااي قلرشلتماي رجبلدماايتقلريرماي رسلدم
جنمقباميمندمايمل  معليب ل  مارفبهلمي ملسم

ايب ل  .

عليمل  م صل اي تبلقدم ايتطليريدم ايخططم  راســدم
ايب ل  م جستلىم علىم األكل ي يم ااالعت ل م
ايتلعبدم اإل اريدم اايلحلاتم ااألقسل م اي سلشل م

يهلمارفبهلمي ملسمايب ل  .

رفعمتقلريرماأع للمايمل  مااالعت ل ماألكل ي يم لل
إيىمجملسمايب ل  

ايتقليمم لص جقليلسم ش لذجم علىم االطــالعم
ايخلصم اي ؤسسيم يل بللرم األايىم ايذاتيم
ايمل  م يمندم قبام جنم اي رسام عليب ل  م
اي الحللتم اإعلاءم م األكل ي يم ااالعت ل م
ي ملسم عــهم ــعم ــرف ااي حلليهم اايــتــلصــلــلتم

ايب ل  .

ــيم لص األاي ايــذاتــلــدم ــدم ــلراس اي تقريرم  راســـدم
اي الحللتم ــلاءم اإع يلب ل  م اي ؤسسيم
ي ملسم عــهم ــعم ــرف ااي حلليهم اايــتــلصــلــلتم

ايب ل  .

تمم لص ايتيم م ايتطليريدم ايخططم علىم االطالعم
إعلا هلمجنمقباميمندمايمل  مفيمايب ل  م
اي ستقام اي راجعم ارأيم ي الحللتم افقلم
عهلم اايرفعم اايتلصللتم اي الحللتم اإعلاءم

إيىمجملسمايب ل  .

اي تبلقدم لص ايــلاريــدم ايتقلريرم علىم االطــالعم
ايتأهام ي تطلبلتم ايب ل  م استلفلءم ع لىم
ايتقليمم اجقليلسم اي ؤسسيم يالعت ل م
جنم اغلرهلم ايذاتلدم ايلراسدم اتقريرم ايذاتيم
ااالعت ل م عــليــمــل  م اي تبلقدم األعــ ــللم
األكل ي يمااي رسلدمجنمقباميمندمايمل  م
تنفلذهلم حلللم اايتلصلدم م ايــبــ ــل  م فــيم

اايرفعمعهلمإيىمجملسمايب ل  .م

عالقدم لص ذاتم عهلم يكلفم ــرىم أخ جهل م أيــدم
عطبلبدمايب ا.
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مجلس العمادة . 3.5.04
المساندة

مهام مجلس العمادة المتعلقة بأعمال   1.3.5.04
الجودة واالعتماد األكاديمي:

إجراءات عمل مجلس العمادة المتعلقة   2.3.5.04
بأعمال الجودة واالعتماد األكاديمي

أع للم لص سلرم علىم اإلشــرافم
ــل م ــ ـ ــتـ ايــــمــــل  مااالعـ
أقسل م فيم م األكل ي يم

ااحلاتممايب ل  .

ايتنفلذيدم لص ايخططم اعت ل م
االعت ل م علىم يلجصللم
اي ؤسسيم األكــل يــ ــيم
اكلام قبام جــنم اي رسلدم
ايمل  م م عليب ل  م ايمل  م
ــل ماألكــل يــ ــيم ــ  ــت ااالع
ــلتم ــل ــالح ــ  اإعــــــــلاءماي
إلقرارهلم حلليهم اايتلصللتم
ت هللًامإلرسليهلمإيىمايلمندم
يلكالءم ايلائ دم ايتنفلذيدم
ــل م ــ ـ ــتـ ايــــمــــل  مااالعـ
األكل ي يمفيمايب ل اتم
عهلم اايـــرفـــعم ايــ ــســلشــل م
يللكليدمايتلعبدميهلمي ملسم

ايب ل  .

عليفبليللتم لص ايــ ــنــلركــدم
عليمل  مااالعت ل م ايخلصدم
تبقلم اايتيم األكل ي يم
تــجــتمإشــــــرافماكــليــدم
ايملجبدميلتطليرمااينراكدم
اي مت بلدماع ل  مايمل  م

ااالعت ل ماألكل ي ي.

اعت ل مخطدمشنرمثقلفدمايمل  م لص
يلب ل  م األكل ي يم ااالعت ل م
قبام جنم ااي رسلدم اي سلشل م
ــل م ــ  ــت ــامايـــمـــل  مااالع ــل اك
اي الحللتم اإعلاءم األكل ي يم
ارفبهلم حلليهل؛م ايــتــلصــلــلتم
إلعلاءم اي بنيم ايملجبدم يلكلام
حلليهلم اايتلصللتم اي الحللتم
ايلمندم إيــىم إلرسليهلم ت هللًام
يلمل  م ايــلائــ ــدم ايتنفلذيدم
ــيم ــ ـ ــل يـ ــل ماألكـ ــ ــ  ــ ــت ــ ااالع

عليب ل اتماي سلشل .

ــل مخــطــدماالحــتــلــلجــلتم لص ــ  ــت اع
اي سلشل م يلب ل  م ايتلريبلدم
ااالعت ل م عليمل  م اي تبلقدم
ــ ــيماايــ ــرســلــدمجنم ــل ي األك
ــل م ــ  ــت ــامايـــمـــل  مااالع ــل اك
يلكلام ارفبهلم األكــل يــ ــيم
ــمــلجــبــدمايــ ــبــنــيمإلعـــلاءم اي
حلليهلم اايتلصللتم اي الحللتم
ايلمندم إيــىم إلرسليهلم ت هللًام
يلمل  م ايــلائــ ــدم ايتنفلذيدم
ــيم ــ ـ ــل يـ ــل ماألكـ ــ ــ  ــ ــت ــ ااالع

عليب ل اتماي سلشل .

ايتنفلذيدم لص ايــخــطــدم ــل م ــ  ــت اع
ــل م ــ  ــت ــىماالع ــل ــجــصــللمع ــل ي
ــ ــؤســســيم األكـــل يـــ ـــيماي
اي رسلدمجنمقباماكلامايمل  م
اإعــلاءم األكل ي يم ااالعت ل م
حلليهلم اايتلصللتم اي الحللتم
ايملجبدم يلكلام عهلم اايــرفــعم
اي الحللتم ــلاءم إلعـ اي بنيم
ت هللًام حلليهلم اايــتــلصــلــلتم
ايتنفلذيدم ايلمندم إيىم إلرسليهلم
ايــلائــ ــدميــلــمــل  مااالعــتــ ــل م
ــل اتم ــ  ــب ــلي األكـــل يـــ ـــيمع

اي سلشل .

ايب ل  م لص ي نسلعيم ايتلريبلدم االحتللجلتم تجليلم
اايتنسلقمجعمايمهلتمذاتمايبالقدميتنفلذهل.

األايىم لص ايذاتيم ايتقليمم جقليلسم علىم االطالعم
اي سلشل م عليب ل  م ايخلصم اي ؤسسيم يل بللرم
اي رسلدمجنمقباميمندمايمل  معليب ل  مارفبهلم

يلكلامايملجبدماي بني.

األايــيم لص ايذاتلدم ايــلراســدم تقريرم علىم ــالعم االط
اي ؤسسيمعلىمجستلىمايب ل  ماي رسلدمجنم
يلكلام ارفبهلم عليب ل  م ايمل  م يمندم قبام

ايملجبدماي بني.

االطالعمعلىماأل يدماايبراهلنماجؤشراتماأل اءم لص
)KPIs(ممااي قلرشلتماي رجبلدماايتقلريرماي رسلدم
يلكلام ارفبهلم عليب ل  م ايمل  م يمندم قبام جنم

ايملجبدماي بني.

عليمل  م لص اي تبلقدم ايتطليريدم ايخططم  راســدم
ايب ل  م جستلىم علىم األكل ي يم ااالعت ل م
ايتلعبدم اإل اريدم اايلحلاتم ااألقسل م اي سلشل م

يهلمارفبهلميلكلامايملجبدماي بني.

رفعمتقلريرماأع للمايمل  مااالعت ل ماألكل ي يم 	ص
إيىماكلامايملجبدماي بني.

اعت ل مش لذجمجقليلسمايتقليممايذاتيماألايىم لص
اي ؤسسيم األايــيم ايذاتلدم ايلراسدم تقريرم ام
يل بللرمايخلصمعليب ل  ماي رسامجنمقباماكلام
ــل ماألكــل يــ ــيمماإعـــلاءم ــ  ــت ايــمــل  مااالع
اي الحللتماايتلصللتمحلليهماايرفعمعهلميلكلام
اايتلصللتم اي الحللتم اي بنيمالعلًام ايملجبدم
ايتنفلذيدم ايلمندم إيىم إلرسليهلم ت هللًام حلليهلم
ــل ماألكــل يــ ــيم ــ  ــت ــ ــدميــلــمــل  مااالع ــلائ اي

عليب ل اتماي سلشل .

قبام لص جنم اي رسلدم م ايتطليريدم ايخططم اعت ل م
ي الحللتم افقلم ايب ل  م فيم ايمل  م اكلام
اي الحللتم ــلاءم اإع اي ستقام اي راجعم ارأيم
اايتلصللتماايرفعمعهلميلكلامايملجبدماي بنيم
ت هللًام حلليهلم اايتلصللتم اي الحللتم إلعلاءم
يلمل  م ايلائ دم ايتنفلذيدم ايلمندم إيىم إلرسليهلم

ااالعت ل ماألكل ي يمعليب ل اتماي سلشل .

اعت ل مايتقلريرماي تبلقدمع لىماستلفلءمايب ل  م لص
اي ؤسسيم يــالعــتــ ــل م ايــتــأهــام ي تطلبلتم
ايلراسدم اتقريرم ايــذاتــيم ايتقليمم اجقليلسم
عليمل  م اي تبلقدم األع للم جنم اغلرهلم ايذاتلدم
ااالعت ل ماألكل ي يمااي رسلدمجنمقباماكلام
ماايتلصلدمحلليهلماايرفعم ايب ل  م ايمل  مفيم
عهلميلكلامايملجبدماي بنيمإلعلاءماي الحللتم

اايتلصللت.

إرسللمايتقلريرماي تبلقدمع لىماستلفلءمايب ل  م لص
اي ؤسسيم يــالعــتــ ــل م ايــتــأهــام ي تطلبلتم
ايلراسدم اتقريرم ايــذاتــيم ايتقليمم اجقليلسم
عليمل  م اي تبلقدم األع للم جنم اغلرهلم ايذاتلدم
اي الحللتم ارا م عبلم م األكل ي يم ااالعت ل م
ايملجبدم اكلام قبام جنم عللهلم اايتلصللتم
يلمل  م ايلائ دم ايتنفلذيدم ايلمندم إيىم اي بنيم

ااالعت ل ماألكل ي يمعليب ل اتماي سلشل .
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اللجنة التنفيذية الدائمة لمديري وحدات . 4.5.04
الجودة واالعتماد األكاديمي في 

العمادات المساندة بالجامعة

تنكاميمنهمتنفلذيدم ائ دمي ليريماحلاتمايمل  مايتطليرمفيمايب ل اتم
اي سلشل معليملجبد،معلىماينجلمايتليي:

التنفيذية  اللجنة  مهام  تكون 
الدائمة لمديري وحدات الجودة 
ــي في  ــم ــادي ــاد األك ــم ــت واالع
بالجامعة  المساندة  العمادات 

التالي: النحو  على 

التنفيذية  اللجنة  عمل  إجراءات 
الدائمة لمديري وحدات الجودة 
ــي في  ــم ــادي ــاد األك ــم ــت واالع

بالجامعة المساندة  العمادات 

رئلسًل ع للمايمل  مااالعت ل ماألكل ي يمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم
شلئبًلميلرئلس اكلامع ل  مايمل  مااالعت ل ماألكل ي يممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم

عضلًا اكللدمع ل  مايمل  مااالعت ل ماألكل ي يمعبرعرمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم
عضلًا اكللدمع ل  مايمل  مااالعت ل ماألكل ي يمعرفجلءممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم
عضلًا جليرماحل مايمل  ماايتطليرمفيمع ل  مايتبللمماإليكتراشيماايتبلممعنمُعبلممممممممممممممممممممممممممممم
عضلًا جليرماحل مايمل  ماايتطليرمفيمع ل  مايبجثمايبل يمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم
عضلًا جليرماحل مايمل  ماايتطليرمفيمع ل  مايقبللماايتسملاممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم
عضلًا جليرماحل مايمل  ماايتطليرمفيمع ل  مشؤانماي كتبلتممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم
عضلًا جليرماحل مايمل  ماايتطليرمفيمع ل  مشؤانمايطالبممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم
عضلًا جليرماحل مايمل  ماايتطليرمفيمع ل  مخلجدماي مت عماايتبللمماي ست رمممممممممممممممممممممممممممممم
عضلًا جليرماحل مايمل  ماايتطليرمفيمع ل  مشؤانمهلئدمايتلريسمااي لظفلنممممممممممممممممممممممممممممم
عضلًا جليرماحل مايمل  ماايتطليرمفيمع ل  متقنلدماي بللجلتمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم
عضلًا جليرماحل مايمل  ماايتطليرمفيمع ل  متطليرمايتبللممايملجبيممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم
عضلًا جليرماحل مض لنمايمل  مفيمع ل  مايسندمايتجضلريدماايلراسلتماي سلشل ممممممممممممممممممممممم
عضلًا جليرماحل مايمل  ماايتطليرمفيمع ل  مايلراسلتمايبلللممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم
عضلًا جليرماحل مايمل  ماايتطليرمفيمع ل  مايلراسلتمايملجبلدم)عنلت(مممممممممممممممممممممممممممممممممممم
عضلًا عضلمجنماكليدمايملجبدميلتطليرمااينراكدماي مت بلدمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم
عضلًا عضلمجنماكليدمايملجبد
عضلًا عضلمجنماكليدمايملجبدميلتطليرمااينراكدماي مت بلد
عضلًا عضلمجنماكليدمايملجبدميلنؤانماألكل ي لد
عضلًا عضلمجنماكليدمايملجبدميللراسلتمايبلللماايبجثمايبل ي
عضلًا عضلمجنماكليدمايملجبدمينؤانمايطليبلت
عضلًا عضلمجنماكليدمايملجبدميلفراعم
عضلًا عضلمجنمع ل  مايمل  مااالعت ل ماألكل ي يم

أجلنمايلمند عضلمجنمع ل  مايمل  مااالعت ل ماألكل ي يم
سكرتلرمايلمند عضلمجنمع ل  مايمل  مااالعت ل ماألكل ي يم)إ اري(

االطالعمعلىمخططمشنرمثقلفدمايمل  مااالعت ل م لص
األكل ي يمفيمايب ل اتماي سلشل ماايلحلاتم

اإل اريدمايتلعبدميهل.

تجليلماالحتللجلتمايتلريبلدمي نسلعيمايب ل اتم لص
ااالعــتــ ــل م عــليــمــل  م يتبلقم ع لم ايــ ــســلشــل م

األكل ي ي.

اي سلشل م لص يلب ل اتم ااي سلعل م ايلعمم تقليمم
علىم يلجصللم يهلم ايتلعبدم ــدم اإل اري اايلحلاتم

االعت ل ماي ؤسسي.

اتقريرم لص ايذاتيم ايتقليمم جقليلسم إعلا م جتلعبدم
اي ستلىم علىم األاييم ايذاتيم ايتقليمم  راسدم
اي ؤسسيماجلمتتطلبهمهذهماي رحلدمجنمتلفلرم
)KPIs(م األ اءم اجــؤشــراتم اايبراهلنم األ يــدم
يلتقليمم ايلطنيم اي ركزم ين لذجم افقًلم اايتقلريرم

ااالعت ل ماألكل ي ي.

اي تبلقدم لص ايتطليريدم ايخططم تنفلذم جتلعبدم
ايب ل اتم فيم األكل ي يم ااالعت ل م عليمل  م

اي سلشل ماايلحلاتماإل اريدمايتلعبدميهل.

شجلم لص اي سلشل م ايب ل اتم جتلعبدمجستلىمتقل م
األكل ي يم ااالعت ل م ايمل  م جتطلبلتم تجقلقم

فيمج لعماحلاتهلماإل اريد.

جنلقندمايتقلريرمايلار  مجنمايب ل اتماي سلشل م لص
اايلحلاتماإل اريدمايتلعبدميهلماايتلصلدمحلليهل.

رفعمتقلريرماأع للمايمل  مااالعت ل ماألكل ي يم لص
إيىمجملسمع ل  مايمل  مااالعت ل ماألكل ي ي.

جتلعبدمتنفلذمخطدمشنرمثقلفدمايمل  مااالعت ل م لص
جنم اي بت ل م اي سلشل م يلب ل  م األكل ي يم
عتقلريرم اايرفعم اي سلشل م ايب ل  م جملسم قبام

اي تلعبدمي ملسمع ل  مايمل  .

جتلعبدمتنفلذمخطدماالحتللجلتمايتلريبلدميلب ل  م لص
ااالعــتــ ــل م ــليــمــل  م ع اي تبلقدم ايــ ــســلشــل م
ايب ل  م جملسم جنم اي بت ل م األكل ي يم
ع ل  م ي ملسم اإلشملزم عتقلريرم اايرفعم اي سلشل م

ايمل  .

علىم لص يلجصللم ايتنفلذيدم ايخطدم تنفلذم جتلعبدم
جنم اي بت ل م اي ؤسسيم األكل ي يم االعت ل م
جملسمايب ل  ماي سلشل ماايرفعمعتقلريرماإلشملزم

ي ملسمع ل  مايمل  .

ايذاتيم لص ايتقليمم جقليلسم تقريرم إعــلا م جتلعبدم
األايىماتقريرمايلراسدمايذاتلدماألاييماي ؤسسيم
اي سلشل ماايرفعمعه لم عليب ل  م ايخلصم يل بللرم

إيىمجملسمع ل  مايمل  م.

جتلعبدمتنفلذمايخططمايتطليريدماي بت ل ماايرفعم لص
عتقلريرماإلشملزمإيىمجملسمع ل  مايمل  .

جتلعبدمايتقلريرماي تبلقدمع لىماستلفلءمايب ل  م لص
ي تطلبلتمايتأهاميالعت ل ماي ؤسسيماجقليلسم
اغلرهلم ايذاتلدم ايلراسدم اتقريرم ايذاتيم ايتقليمم
ااالعت ل م عليمل  م اي تبلقدم األعــ ــللم جــنم
جملسم إيىم اإلشملزم عتقلريرم اايرفعم األكل ي يم

ع ل  مايمل  .
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مجلس عمادة الجودة . 5.5.04
واالعتماد األكاديمي

ايــمــل  م ــل  م ــ  ع جملسم ينكام
اينجلم علىم األكل ي ي،م ااالعت ل م

ايتليي:

مهام مجلس عمادة الجودة   1.5.5.04
واالعتماد األكاديمي

إجراءات عمل مجلس   2.5.5.04
عمادة الجودة

رئلسًل ع للمايمل  مااالعت ل ماألكل ي يمممم
شلئبًلميلرئلس اكلامع ل  مايمل  مااالعت ل ماألكل ي يمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم

عضلًا رئلسماحل مض لنمايمل  معب ل  مايمل  مااالعت ل مألكل ي ي
عضلًا رئلسماحل ماالعت ل ماي ؤسسيمعب ل  مايمل  مااالعت ل مألكل ي يممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم
عضلًا رئلسماحل ماالعت ل مايبراجميمعب ل  مايمل  مااالعت ل ماألكل ي يمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم
عضلًا جليرمإ ار مع ل  مايمل  مااالعت ل ماألكل ي ي

عضلًا ثالثدمجنمأعضلءمهلئدمايتلريسمفيمايملجبدم)يتمماختللرهممجنمقبامع للم
ايمل  مااالعت ل ماألكل ي يم(ممممممممم

أجلنمايلمند أجلنماي ملس
سكرتلرمايلمند سكرتلرماي ملسم)إ اري(

ايبلجدم لص ايــســلــلســدم اضـــعم
ااالعت ل م ايمل  م يب ل  م

األكل ي ي.

االستراتلملدم لص ايخططم إقرارم
اايتنفلذيدميب ل  مايمل  .

إقرارمأ يدمايب امااألشل دمااإلجراءاتمايلاخللدم لص
يلب ل  معليتنسلقمجعماألقسل ماي ختلفد.

األكــل يــ ــيم لص يالعت ل م ايــتــقــل م ــلــلتم آي ــعم اض
اي ؤسسيماايبراجمي.

جفلهلمم لص اترسلخم يننرم ايتنفلذيدم ايخططم إقــرارم
اي ستلىم علىم األكل ي يم ااالعت ل م ايمل  م

اي ؤسسيماايبراجميمفيمايملجبد.

اي ستلىم لص علىم ايتلريبلدم االحتللجلتم م إقـــرارم
عليمل  م يتبلقم ع لم اايبراجميم اي ؤسسيم
يلكليدم عهلم اايــرفــعم األكــل يــ ــيم ااالعــتــ ــل م

ايملجبدميلتطليرمااينراكدماي مت بلد.

اي ؤسسيم لص م يالعت ل م ايتأهام جتطلبلتم إقــرارم
اي رسلدمجنمقبامايلمندمايتنفلذيدمايلائ دميلكالءم
عليب ل اتم األكــل يــ ــيم ااالعــتــ ــل م ايــمــل  م

اي سلشل .

ايبراجميم لص م يالعت ل م ايتأهام جتطلبلتم إقــرارم
ايلائ دم ايتنفلذيدم اايلمندم قبام جنم اي رسلدم
عكلللتم األكل ي يم االعت ل م ايمل  م يلكالءم

ايملجبد.

اتقلريرم 	ص ايذاتيم ايتقليمم جقليلسم م تقلريرم م إقرارم
اي ستلىم علىم األاييم ايذاتيم ايتقليمم  راسدم

اي ؤسسيماايبراجمي.

عليمل  م صل اي تبلقدم ايتطليريدم ايخططم م إقــرارم
اي ستلىم عــلــىم األكــل يــ ــيم ااالعــتــ ــل م

اي ؤسسيماايبراجمي.

رفعمتقلريرماأع للمايمل  مااالعت ل ماألكل ي يم لل
إيىم اايبراجميم اي ؤسسيم اي ستلىم علىم
اكليدمايملجبدميلتطليرمااينراكدماي مت بلد.

ايرفعمعليخططماالستراتلملدماايتنفلذيدماي بت ل م لص
إيىم األكل ي يم ااالعت ل م ايمل  م يب ل  م
اكليدمايملجبدميلتطليرمااينراكدماي مت بلد.

ايلاخللدم لص ــراءاتم ااإلج ااألشل دم علأل يدم ايرفعم
إيىم األكل ي يم ااالعت ل م ايمل  م يب ل  م
اكليدمايملجبدميلتطليرمااينراكدماي مت بلد.

ايرفعمعليخططمايتنفلذيدمماي بت ل ميننرماترسلخم لص
علىم االكــل يــ ــيم ااالعــتــ ــل م ايــمــل  م ثقلفدم
اي ؤسسيم اي ستلىم اعلىم ايب ل  م جستلىم
ايملجبدم يلكليدم ايملجبدم فــيم اايبراجميم

يلتطليرمااينراكدماي مت بلد.

اي ستلىم لص علىم ايتلريبلدم علالحتللجلتم ايرفعم
يتبلقم ايملجبدمع لم اي ؤسسيماايبراجميمفيم
عليمل  مااالعت ل ماألكل ي يميلكليدمايملجبدم

يلتطليرمااينراكدماي مت بلد.

اتقلريرم لص ايذاتيم ايتقليمم جقليلسم عتقلريرم ايرفعم
اي ستلىم علىم األاييم ايذاتيم ايتقليمم  راسدم
يلكليدم ايملجبدم فيم اايبراجميم اي ؤسسيم

ايملجبدميلتطليرمااينراكدماي مت بلد.

اي ؤسسيم لص م يالعت ل م ايتأهام ع تطلبلتم ايرفعم
ااينراكدم يلتطليرم ايملجبدم يلكليدم اايبراجميم

اي مت بلد.

عليمل  م لص اي تبلقدم ايتطليريدم عليخططم ايرفعم
اي ستلىم عــلــىم األكــل يــ ــيم ااالعــتــ ــل م
يلكليدم ايملجبدم فيم اايبراجميم اي ؤسسيم

ايملجبدميلتطليرمااينراكدماي مت بلد.

رفعمتقلريرماأع للمايمل  مااالعت ل ماألكل ي يم لص
فيم اايبراجميم اي ؤسسيم اي ستلىم علىم
ايملجبدمإيىماكليدمايملجبدميلتطليرمااينراكدم

اي مت بلد.
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اللجنة الدائمة العليا للجودة . 6.5.04
واالعتماد األكاديمي

يتممتنكلامهذهمايلمندمعرئلسدمجبلييمجليرم
ايملجبدماعضليدمكامجن:

مهام وصالحيات اللجنة الدائمة العليا   1.6.5.04
للجودة واالعتماد األكاديمي

شلئبًلميلرئلس سبل  ماكلامايملجبدميلتطليرماايمل  ماخلجدماي مت عم
عضلًا سبل  ماكلامايملجبدم
عضلًا سبل  ماكلامايملجبدميللراسلتمايبلللماايبجثمايبل ي
عضلًا سبل  ماكلامايملجبدميلنؤانماألكل ي لد
عضلًا سبل  ماكلامايملجبدميلفراعمفيمرفجلءم
عضلًا سبل  ماكللدمايملجبدمينؤانمايطليبلت

عضلًا سبل  مع للمايمل  مااالعت ل ماألكل ي ي

عضلًا سبل  مجليرمعل ماينؤانماي ليلدمااإل اريد
مسكرتلرمايلمند.

يلمل  م لص ايبل م أإلطلرم اضعم
ــل ماألكــل يــ ــيم ــ  ــت ااالع
ــل مايـــخـــطـــطم ــ ــ ـ ــ ــتـ ــ ااعـ

االستراتلملدميذيك.

ايتنفلذيدم لص ايخططم ــعم اض
ايمل  م عتجقلقم ايكفللدم
األكل ي لدم ااالعت ل اتم
ــلتم ــلع ــط ــعمق ــل ــ  فـــيمج

ايملجبد.

ااإلجراءاتم لص األشل دم اضعم
اايــ ــجــفــز م ايتنملبلدم
ااالعت ل م ايمل  م يتجقلقم

األكل ي ي.

يض لنم لص ايكفللدم ااإلجــراءاتم ايسللسلتم اضعم
جنم ايملجبدم ستجققهم جــلم علىم اي جلفلدم
جختلفم فــيم ــل  م اجـ أكل ي لدم اعــتــ ــل اتم

قطلعلتمايملجبد.

اايمل  م لص األ اءم رفعم شأشهم جنم جلم كام اقتراحم
اتجقلقماالعت ل اتمأألكل ي لد.

ايمل  م لص يب ل  م اي طللعدم اي لزاشلدم اعت ل م
ااالعت ل ماألكل ي ي.

ااالعت ل م لص ايمل  م أع للم تقلريرم علىم االطالعم
ااتخلذم ايملجبدم جستلىم علىم األكل ي يم

ايتلصللتمايالزجدمحلليهل.
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الرئيسة . 6.04 األداء  مؤشرات 
ــوى  ــتـ ــسـ ــمـ ــى الـ ــ ــل ــ ع
عن   الصادرة  المؤسسي 
للتقويم  الوطني  المركز 

واالعتماد األكاديمي 

تبتبرمجؤشراتماأل اءمايرئلسدم)KPIs(م
تسلعلم ايــتــيم األ ااتم ــمم أه جــنم
اي ؤسسدمعلىمقللسمجلىمشملحهلم
اي ننل  م أهلافهلم تجقلقم فيم
رفعم ض لنم أجام جنم حل تهلم ايتيم
األ اءمعلىمجستلىماينلل ماإل اريم
هذام افــيم م ايتبلل لد.م اايب للدم
ــمــل  م اإلطــــلرمتــبــ ــامعــ ــل  ماي
عليتبلانمجعم ااالعت ل ماألكل ي يم
جختلفماحلاتمايملجبدماألكل ي لدم
أعلىم تجقلقم عــلــىم ااإل اريــــــدم
جنم اي  كندم ايــمــل  م جستليلتم
اعنلءم ايمل  م جتلعبدمع لللتم خاللم
الستلفلءم اقللسهلم ايــ ــؤشــراتم
جتطلبلتماالعت ل ماألكل ي يمعلىم
اي ستلىماي ؤسسيماايبراجمي.

قل دم ايرئلسم األ اءم جؤشرم يبتبرم
اي نل دم أ اءم يقللسم تستخل م
أهلافهلم تجقلقم فيم افبليلتهلم
يلتقل م )KEY(م اهلمجؤشرمأسلسيم
كام اتتج ام اي رجل .م اينتلئجم شجلم
جسؤايلدم م اي ؤسسدم فيم احــل م
جنم جــجــل م ــل م ع عتص لمم ايــقــلــل م
اي ؤشراتميقللسمشملحهلمفيمعللغم
ايليلام احسبم اغليلتهل.م أهلافهلم
اي برفيميتجللاماألع للم)BABOK(م
األ اءم جؤشراتم جنم ايهلفم فــإنم
ااي قليلسم )KPIs(م ايــرئــلــســدم
ايجللل،م أ اءم قللسم هلم )Metrics(م
جكلشلتمايجاماجلاضلعمأخرىمتهمم
 Stake( اي ستفلل م األطــــرافم
ايتنلعهم أاجــهم ايفهمم holders(.م
شقللم اي صطلجلنم بلنم ااالختالفم
يقللسم تستخل م اي قليلسم إنم
اي للهرماي ختلفدميلننلطمايتملريم
فيماقتمجبلن.مفيمحلنمجؤشراتم
األهــلافم تتض نم ايرئلسدم األ اءم
علينسبدم األ اءم االستراتلملدماتقلسم
تجل م ايغليلتم يغليدمججل  .ماهذهم
عنلءم ايــتــخــطــلــط،م عــ ــلــلــلتم ــلءم ــن أث
اي لزاشلدم أاتجليلم االستراتلمللتم
إنم األ اء.م يتطليرم جــلاشــبم ايهلم
جؤشراتماأل اءمجلاصفلتمتفصلللدم
اي نل د.م ي تلعبدمأهلافم تستخل م
رئلسم أ اءم جؤشرم كام يبتبرم اعذيكم
جقللسم كام يلسم ايكنم جقللسلم

جؤشرمأ اءمرئلس.

استخلا م لص ايلطنلدم ايهلئدم شلل م يتطلبم
جؤشراتم يكلجام ايتبلل لدم اي ؤسسلتم
األ اءمايرئلسدماي لرجدمأ شله،ماايتيميبلغم
ينلل م افقلم رئلسًلم جؤشرام 23م عل هلم

االعت ل ماألكل ي يماي طلر.م

تستخرجمجؤشراتماأل اءمايرئلسدماي جل  م لص
جر م ايتبللمم تقليمم هلئدم جنم ااي بت ل م

ااحل معلىماألقامكامعل م راسي.

ااالعــتــ ــل م يلتقليمم ايــلطــنــيم ايــ ــركــزم صــ ــمم
أ اءم يقللسم اي ؤشراتم جنم جم لعدم األكل ي يم
األكل ي لدم اعراجمهلم ايبلييم ايتبللمم جؤسسلتم
 23 علىم ااستقرم ايسبل يدم ايبربلدم علي  لكدم
جؤشراميالعت ل ماي ؤسسيم)جلالم1(،ماذيكمعبلم
ايبلي لدم اي ؤشراتم جنم يلبليلم جب قدم  راســدم
ايملجبلتماتقلسمجلىمتجقلقهلم أ اءم ايتيمتقلمم
جراحلهلم ع ختلفم ايتبلل لدم ايب للدم ألهــلافم
األسلسلدماايبليلد.ماقلمتممتلزيعمجؤشراتماأل اءم
يالعت ل م علينسبدم جبليلرم ث لشلدم علىم ايرئلسدم

اي ؤسسيماستدمجبليلرميالعت ل مايبراجمي.م
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جؤشراتماأل اءمايرئلسدميالعت ل ماي ؤسسيم)تص لمماي ركزم ك لص	0 01و1
ايلطنيميلتقليممااالعت ل ماألكل ي ي(

ــىمتــفــلصــلــام ــل ــالعمع ــ ــالط ــ اي
ااي قلرشلتم األ اءم جؤشراتم

اي رجبلدماشلرماي لجقم4�

مؤشر األداء الرئيس الرمز المعيار م

شسبدماي تجققمجنمجؤشراتمأهلافمايخطدماالستراتلملدم
يل ؤسسد KPI-I-01 ايرسليدماايرؤيدم

اايتخطلطماالستراتلمي 1

شسبدمايبراججماي بت ل  KPI-I-02 ايجلك دماايقلل  م
ااإل ار  2

تقليممايطالبميمل  مايتبلممفيمايبرشلجج KPI-I-03

ايتبللمماايتبلم 3

جبللماستبقلءمطالبمايسندماألايى KPI-I-04

تلظلفمايخريملنماايتجلقهممعبراججمايلراسلتمايبللل KPI-I-05

شسبدمتخرجمطالبمايبكليلريلسمفيماي ل ماي جل   KPI-I-06

رضلماي ستفللينمعنمجصل رمايتبلم KPI-I-07

تقليممجهلتمايتلظلفميكفلء مخريميماي ؤسسد KPI-I-08

ايطالب جبللمأإلشفلقمايسنليمعلىمايطليب4 KPI-I-09

رضلمايطالبمعنمايخلجلتماي قلجد KPI-I-10

شسبدمايطالبمإيىمهلئدمايتلريس KPI-I-11
هلئدمايتلريسم
ااي لظفلن شسبدمأعضلءمهلئدمايتلريسمحلجليم رجدمايلكتلراه5 KPI-I-12

شسبدمتسربمهلئدمايتلريسمجنماي ؤسسد KPI-I-13

اينسبدماي ئليدميللخامايذاتيميل ؤسسد KPI-I-14
اي لار ماي ؤسسلد 6

رضلماي ستفللينمعنمايخلجلتمايتقنلد KPI-I-15

اينسبدماي ئليدميلننرمايبل يمألعضلءمهلئدمايتلريس KPI-I-16

ايبجثمايبل يمااالعتكلر 7

جبللمايبجلثماي ننلر ميكامعضلمهلئدمتلريس KPI-I-17
جبللماالقتبلسلتمفيماي مالتماي جك دميكامعضلم

هلئدمتلريس KPI-I-18

عل معراءاتماالختراعمااالعتكلرماجلائزمايت لز KPI-I-19

شسبدماي لزاشلدماي خصصدميلبجثمايبل ي KPI-I-20

شسبدمايت ليامايخلرجيميلبجلث KPI-I-21

رضلماي ستفللينمعنمايخلجلتماي مت بلد KPI-I-22
اينراكدماي مت بلد 8

جبللمايبراججمااي بل راتماي مت بلد KPI-I-23
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استبلشلتمتستخل ميقللسمعبضم ك لص	0 01و1
جؤشراتماالعت ل ماي ؤسسي

استبلشلتمتستخل ميقللسمعبضم ك لص	0 01و1
جؤشراتماالعت ل مايبراجمي

استبلشلتمتستخل ميقللسمعبضم ك لص	0 01و1
جؤشراتماالعت ل مايبراجمي

موضوع االستبانة رمز االستبانة المؤشر م

تقليممايطالبميمل  مايتبلممفيمايبرشلجج Q-PA KPI-I-03 1

رضلماي ستفللينمعنمجصل رمايتبلم Q-LS KPI-I-07 2

تقليممجهلتمايتلظلفميكفلء مايخريملن Q-GA KPI-I-08 3

رضلمايطالبمعنمايخلجلتماي قلجد Q-SS KPI-I-10 4

رضلماي ستفللينمعنمايخلجلتمايتقنلد Q-IT KPI-I-15 5

رضلماي ستفللينمعنمايخلجلتماي مت بلد Q-CS KPI-I-22 6

موضوع االستبانة رمز االستبانة المؤشر م

تقليممايطالبميمل  مخبراتمايتبلممفيمايبرشلجج Q-SX KPI-P-02 1

تقليممايطالبميمل  ماي قررات Q-CA KPI-P-03 2

تقليممجهلتمايتلظلفميكفلء مخريميمايبرشلجج Q-GA KPI-P-09 3

رضلمايطالبمعنمايخلجلتماي قلجد Q-SS KPI-P-10 4

رضلماي ستفللينمعنمجصل رمايتبلم Q-LS KPI-P-17 5

موضوع االستبانة رمز االستبانة المؤشر م

استطالعمرأيماي ستفللينمحللمرؤيدمارسليدمايملجبد Q-VM ايرسليدماايرؤيدم
اايتخطلطمماالستراتلمي 1

رضلمأعضلءمهلئدمايتلريسمعنماي نلخماي ؤسسي Q-OE ايجلك دماايقلل  م
ااإل ار  2

رضلماي ستفللينمعنماي رافقماايتمهلزات Q-FE اي لار ماي ؤسسلدم
)اي رافقماايتمهلزات( 3

واستطالعات . 7.04 االستبانات 
الرأي في جامعة الحدود 

الشمالية
تبلماستطالعلتمايرأيمجنماأل ااتم
ايملجبلتم تسلعلم ايتيم األسلسلدم
علىماتخلذمقراراتمتستنلمإيىمبللشلتم
اتهلفم اي ؤسسد.م جنم يلتجسلنم
ايتبللقلتم يم عم االستطالعلتم
جنم )Actionable(م يلتنفلذم ايقلعلدم
اأعضلءم ايطالبم جنم اي ستفللينم
هلئدمايتلريسماهلئلتماي مت عمعنم
ايملجبد.مايتجتممأنميتممصللغدمكام
سؤالمجنمأسئلدماالستطالعمعطريقدم
إجلعدمأنم جنلسبدمعجلثمي كنميكام
ايــ ــؤســســدممفــيمتجسلنم م تــفــلــلم

ايب للدمايتبلل لد.م

ــل  مايــمــل  م ــ ـ ــلمعــ ــلــتمعـ ــ اق
عنلءم علىم األكل ي يم ااالعت ل م
ايالزجدم االستبلشلتم جنم جم لعدم
تقيلمم أام اي ؤشراتم عبضم يقللسم
عبضمججكلتمجبليلرمض لنمايمل  م
اي ستلىم علىم عتلحللهلم اقلجتم
علإلضلفدم اايبراجمي،م اي ؤسسيم
إيىماالستبلشلتمايصل ر معنماي ركزم
ــ ــل م ــت ــيميــلــتــقــليــممااالع ــلطــن اي
األكل ي ي،ماايتيمتتض نماستبلشلتم
اايبرشلججم يل قررم ايطلبدم تقليمم
اخبر مايطليب،محلثمت كنتمع ل  م
جنم األكل ي يم ااالعت ل م ايمل  م
اإليكتراشيم اينلل م علىم شنرهلم
ج لعم اتزايلم اتجلللهلم عليملجبدم
ايتجللللدم عليتقلريرم ايملجبدم كلللتم

ينتلئجمهذهماالستبلشلت.

االستبلشلتم شستبرضم يليم افل لم
ايتيمتمماعت ل هلمكأ ااتماستطالعم
جلجبدم فــيم اي ستفللينم يـــرأيم
استبلشلتم جنهلم اين ليلد،م ايجلا م
جؤشراتم عبضم يقللسم تستخل م
2(م )جـــلالم اي ؤسسيم االعت ل م
جــؤشــراتم عــبــضم تقلسم ــرىم ــ اأخ
3(.م ــلالم )جـ ايبراجميم االعــتــ ــل م
علىم يلتليلام تستخل م ــرىم ــ اأخ
ججكلتم يببضم األ اءم جقليلسم
ي ؤسسلتم ايمل  م ض لنم جبليلرم
اعراججمايتبللممايبلييم)جلالمم4(.
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دليل نظام الجودة بجامعة الحدود الشمالية

فصل 1	  
نظام 

الجودة 
لالعتماد 
البرامجي
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أهداف تأسيس نظام الجودة . 1.05
الحدود  جامعة  كليات  في 

الشمالية وعمل اللجان

متطلبات التأهل لالعتماد . 2.05
البرامجي

فيم لص ايــمــل  م ثقلفدم شنرم
اينلااتم خاللم جنم ايكللدم
اايلراسلتم ايب ام اارشم
ايــبــلــ ــلــدماغــلــرهــلمجنم

األشنطدماايفبليللت.

ايــجــليــيم لص ــعم ــلض اي تقيلمم
علىم ــل  م ــم اي يب لللتم
)ايلراسدم ايكلللتم جستلىم
جبليلرم علىم عنلًءم ايذاتلد(م
ــل م ــ ـ ــتـ ايــــمــــل  مااالعـ

األكل ي ي.

يلجصللم لص ايكلللتم تهلئدم
ايبراجميم االعت ل م علىم
األكل ي لدم ايبراججم يم لعم
كلللتم تــطــرحــهــلم ــيم ــت اي

ايملجبد.

تطبلقم لص اتصجلحم جراقبدم
جتطلبلتمايمل  مااالعت ل م
األقسل م فيم األكل ي يم

اايبراججماألكل ي لدم

ايتجسلنم لص خــطــطم ــعم ــ اض
تقتضلهم اي ست رمحسبمجلم
ايلطنلدم ايهلئدم جتطلبلتم
ــل م ــتـــ ـ ــممااالعـ ــلي ــق ــت ــل ي

األكل ي ي.

اتجليلم لص ايتلريسم هلئدم أعضلءم ــلراتم ق تن لدم
اي ختلفدم ايبراججم فيم ايتلريبلدم احتللجلتهمم
يت كلنهممجنمإعلا متلصلفلتمايبراججمااي قرراتم

اايتقلريرمايلاريدماي ختلفد.

ض لنمتجقلقمجستلىمجنلسبمجنمايمل  مفيم لص
اي ستفللينم ط أشدم خاليهم جــنم يتمم ايكللدم
اأصجلبمايب امعلىمأنمجستلىمايمل  مجالئمم

ايجققمتطلبلتهم.

كلللتم لص بلنم اي ستقام ايتجققم ع لللتم إجــراءم
ايملجبدماي ختلفدمجنمخاللمزيلراتمتبل يلدمعهلفم
ااالعت ل م ايــمــل  م أعــ ــللم اتقيلمم االطـــالعم

األكل ي يمفيمايكلللت.

ااالعت ل م 	ص ايمل  م اجتطلبلتم جفلهلمم تبزيزم
اايــبــراجــجم ايكلللتم ج لعم فــيم األكــل يــ ــيم
األكل ي لدماي ختلفدماايتأكللمعلىمأه لدمتبنلهلم

اايب امعلىمتطبلقهل.

تسهلامع لللتمايتلاصاماشقاماي برفدماايخبراتم صل
األقسل م فــيم ايتلريسم هلئدم أعــضــلءم بلنم جــلم
ااالعت ل م ايمل  م اع ل  م ايبل لدم اايبراججم

األكل ي ي.

ايب امعلىماستخلا ماألسليلبمايبل لدماي نلسبدم لل
احسلبم اإلحصلئلدم ايبللشلتم اجبليمدم يم عم
جؤشراتماأل اءماإشنلءمقلاعلمايبللشلتماي طللعدم
يتلفلرماأل يدمااينلاهلماايبراهلنميلجكممعلىم

ج لرسلتمايمل  .

جتطلبلتم تفلصلام علىم يالطالعم
ــأهــاميــالعــتــ ــل مايــبــراجــمــيم ــت اي
ايلطنيم اي ركزم عنم اايــصــل ر م
األكل ي يم ااالعت ل م يلتقليمم

اشلرماي لجقم6�
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معايير  االعتماد . 3.05
البرامجي

ااالعت ل م يلتقليمم ايلطنيم اي ركزم قــل م
اي بليلرم جنم جم لعدم علضعم األكل ي يم
ايبلييم ايتبللمم ــجم ــراج ع جـــل  م يــضــ ــلنم
ستدم اي بليلرم هــذهم اتغطيم ااعت ل هل،م
جملالت،مافل لميليمهذهماي بليلرمايرئلسلد:

ايــذيم ايجلليم يــلــلارم اتــأكــلــلًام
فــيم عــمم ايــ ــركــزم ــهم ع يضطلعم
جــؤســســلتمايــتــبــلــلــممايــبــليــيم
اتبزيزم األكــل يــ ــلــدم اعراجمهلم
جبليلرم استلفلءم علىم قلرتهلم
ضـــ ـــلنمايـــمـــل  مااالعــتــ ــل م
اثلقدم اي ركزم أعلم األكل ي ي؛م
يلبراججم ايذاتيم ايتقليمم جقليلسم
األكل ي لدم)ي رحلدمايبكليلريلسم
تقليمم إيـــىم ــلفم ــه ت ــيم ــت اي (م
اي سلعل ميل سؤايلنمعنمض لنم
إلجراءم ايبراججم هذهم فيم ايمل  م
عنلًءم جلضلعلدم عطريقدم ايتقيلمم
ــمــل  م اي ضــ ــلنم جبليلرم عــلــىم
اي ركز،م أعلهلم ايتيم ايبراجملدم
هذهم جنم االستفل  م ي كنم ك لم
ايلثلقدمأيضًلمفيمجمللمايتخطلط،م
اايــ ــراجــبــدمايــلاخــلــلــد،ما عــمم
ايــمــل  م تجسلنم استراتلمللتم
ــجماألكـــل يـــ ـــلـــدمفيم ــراج ــب ــل ي

جؤسسلتمايتبللممايبلييم.م

بإعلا م األكل ي يم االعت ل م ايمل  م ع ل  م قلجتم اقلم
قلئ دمأ يدماعراهلنمجقترحدمي بليلرماالعت ل مايبراجميم
ااالعت ل م يلتقليمم ايلطنيم اي ركزم عــنم ــل ر م ــص اي
األكل ي لدم ايبراججم قبام جنم عهلم يالسترشل م األكل ي يم
علىم ايذاتيم ايتقليمم جقليلسم ــلا م إع عنلم عليملجبدم
اقلم ايذاتلد.م ايلراسدم تقريرم اكتلعدم ايبراجميم اي ستلىم
أشلرتمايب ل  مإيىمإجكلشلدمإضلفدمأ يدماعراهلنمأخرىم

جنمقبامايبراججماألكل ي لد.

ايالطالعمعلىمتفلصلامجقليلسم
ــممايـــذاتـــيميــلــبــراجــجم ــلي ــق ــت اي
األكــــل يــــ ــــلــــدم)يـــ ـــرحـــلـــدم

ايبكليلريلس(ماشلرماي لجقم8

اايبراهلنم م األ يـــدم قلئ دم –م 10م رقــمم اي لجقم قلئ دم
اي قترحدمي بليلرماالعت ل مايبراجمي.

اشلرم ايبراجميم االعت ل م جبليلرم تفلصلام علىم ايالطالعم
اي لجقم7�

مايرسليدمااألهلاف. لص

إ ار مايبرشلججماض لنمجل ته. لص

ايتبللمماايتبلم. لص

ايطالب. لص

هلئدمايتلريس. لص

جصل رمايتبلممااي رافقماايتمهلزات. لص
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الهيكل التنظيمي لنظام الجودة . 4.05
بكليات الجامعة

لجنة الجودة واالعتماد . 1.4.05
األكاديمي بالبرنامج 

ااالعــتــ ــل م ــلــمــل  م ي يمندم تنكلام يــتــمم
األكل ي يمفيمكامعرشلججمأكل ي يمعليكللدم
جنمقبامع للمايكللدمعنلءامعلىممتلجلهماكلام
/مجنسقم/مج ثامايمل  معليكللدماي بنيمعلىم

تنسلبمجنمرئلسمايقسمم.

)رئلسم ايمل  م ج ثام عرئلسدم ايلمندم اتنكام
ايقسم(ماعضليدمكامجنم:

ايتلريسم لص هلئدم أعضلءم جنم )3-5(م م
ايتخصصلتم ج لعم ي ثللنم ج نم
ايلقلقدمفيمايبرشلججم)إنماجلت(.م

اثنلنمجنمايطلبدم) عل ( لص

اثنلنمجنماي مت عماي جليم) عل ( لص
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مهام  لجنة الجودة واالعتماد   1.1.4.05
األكاديمي بالبرنامج:

إجراءات عمل لجنة الجودة واالعتماد   2.1.4.05
األكاديمي بالبرنامج:

ايمل  م لص ثقلفدم اشنرم تبزيزم
بلنمج لعمجنسلعيمايبرشلجج.

ايتلريبلدم لص االحتللجلتم تجليلم
ي نسلعيمايبرشلججمع لميتبلقم
ــل م ــ ـ ــتـ ــل  مااالعـ ــ ــم ــ ــلي ــ ع

األكل ي ي.

ــنــفــلــذمايــخــطــطم لص إعـــــلا مات
اايتنفلذيدم االستراتلملدم
عـــليـــمـــل  مفيم ايــخــلصــدم

ايبرشلجج.

اي قرراتم لص تلصلفم ــلا م إعـ
اايبرشلججمافقًلمش لذجماي ركزم
ااالعت ل م يلتقليمم ايلطنيم

األكل ي ي.

ــرمايــبــرشــلجــجم لص ــلري ــق إعـــــلا مت
ين لذجم افقًلم م اايــ ــقــرراتم
يلتقليمم ايلطنيم اي ركزم

ااالعت ل ماألكل ي ي.

إعلا مجلفلتماي قرراتمفيم لص
علىم ــبــ ــام ااي ــلجــجم ــرش ــب اي
جست رم عــنــكــام تــجــليــثــهــلم

.)CourseمFile(

ثقلفدم لص يننرم خطدم إعـــلا م
ــل  مااالعـــتـــ ـــل م ــ ــمـ ــ ايـ
ايبرشلججم فيم األكل ي يم
جنم جم لعدم عقلم تتض نم
ايتلريبلدم ايبراججم م ايلقلءاتم
اارشمايب امااي جلضراتم
ااي طليلتم اايكتيبلتم
شنرم أسليلبم جــنم اغلرهلم
ااالعت ل م ايمل  م ثقلفدم

األكل ي ي.م

ايتلريبلدم لص االحتللجلتم تجليلم
ــجم ــلج ــرش ــب ــيماي ــســلع ــن ــ  ي
يتبلقم عــ ــلم ــيم ــ  ــل ي األك
ــل م ــ ـ ــتـ ــل  مااالعـ ــمـ ــليـ عـ
عهلمم ــرفــعم ااي األكــل يــ ــيم
/ج ثام يــلكــلــا/جــنــســقم

ايمل  معليكللد.

اتنفلذم لص إعــلا م علىم ايب ام
ــخــطــطماالســتــراتــلــمــلــدم اي
اايتنفلذيدمايخلصدمعليمل  م

فيمايبرشلجج.

ش لذجم لص تببئدم علىم ايب ام
تلصلفماي قرراتماايبرشلججم
ايقسمم ي ملسم ارفــبــهم
ــلذجمايــ ــركــزم ــ  ــن افـــقـــًلمي
ايلطنيميلتقليممااالعت ل م
ــلاءم ــ ــ األكــــل يــــ ــــيمإلع
ــلذم ــخـ ايـــ ـــالحـــلـــلتمااتـ
ايرفعم ثمم حلليهلم ايتلصللتم
اكلا/جنسق/ إيــىم عهلم

ج ثامايمل  معليكللد.

ااي قرراتم لص ايبرشلججم تقلريرم تببئدم علىم ايب ام
اي ركزم ين لذجم افقًلم ايقسمم ي ملسم ارفبهلم
إلعلاءم األكل ي يم ااالعت ل م يلتقليمم ايلطنيم
ايرفعم ثمم حلليهلم ايتلصللتم ااتخلذم اي الحللتم

عهلمإيىماكلا/جنسق/ج ثامايمل  معليكللد.

ايتأهام لص ي تطلبلتم ايبرشلججم تلفلرم علىم ايب ام
يالعت ل مايبراجميمامايصل ر معنماي ركزمايلطنيم
إيىم عهلم اايرفعم األكل ي يم ااالعت ل م يلتقليمم

اكلا/جنسق/ج ثامايمل  معليكللد.

ايخلصدم لص األ اءم جــؤشــراتم تلفلرم علىم ايب ام
افقًلم اي رجبلدم ااي قلرشلتم م )KPIs(م عليبرشلججم
ااالعت ل م يلتقليمم ايلطنيم اي ركزم ين لذجم
األكل ي يماايرفعمعهلمإيىماكلا/جنسق/ج ثام

ايمل  معليكللد.

ايذاتيم لص ايتقليمم جقليلسم إعــلا م علىم ايب ام
ااينلاهلم األ يـــدم اتلفلرم يلبرشلججم األايـــيم
اايبراهلنمافقًلمين لذجماي ركزمايلطنيميلتقليمم
اكلا/ إيىم عهلم اايرفعم األكل ي يم ااالعت ل م

جنسق/ج ثامايمل  معليكللد.

ايذاتيم 	ص ايتقليمم تقريرم راسدم كتلعدم علىم ايب ام
ايلطنيم اي ركزم ين لذجم افقلم يلبرشلججم األاييم
إيىم عهلم اايرفعم األكل ي يم ااالعت ل م يلتقليمم

اكلا/جنسق/ج ثامايمل  معليكللد.

اي تبلقدم صل ااألعــ ــللم ايــلاريــدم عليتقلريرم ايرفعم
/ يلكلا/جنسقم األكل ي يم ااالعت ل م عليمل  م
ج ثامايب ل  ميلمل  مااالعت ل ماألكل ي ي.

ايبراجميم لص يالعت ل م ايتأهام جتطلبلتم استلفلءم
يلتقليمم ايلطنيم اي ركزم عنم اايصل ر م يلبرشلججم

ااالعت ل ماألكل ي ي.

ااي قلرشلتم لص م )KPIs(م األ اءم جــؤشــراتم تلفلرم
اي ركزم ين لذجم عليبرشلججمافقًلم ايخلصدم اي رجبلدم

ايلطنيميلتقليممااالعت ل ماألكل ي ي.

يلبرشلججم 	ص ايذاتيماألاييم ايتقليمم إعلا مجقليلسم
اتلفلرماأل يدمااينلاهلماايبراهلن.

األايــيم صل ايــذاتــيم ايتقليمم ــدم تقريرم راس ــلا م إع
يلتقليمم ايلطنيم اي ركزم ش لذجم افقم يلبرشلججم

ااالعت ل ماألكل ي ي.

اي تبلقدم لل ااألعــ ــللم ايــلاريــدم عليتقلريرم ايرفعم
/ يلكلا/جنسقم األكل ي يم ااالعت ل م عليمل  م
ج ثامايب ل  ميلمل  مااالعت ل ماألكل ي ي.

شطلقم لل ض نم أخــرىم اجهل م أع للم عأيدم ايقلل م
اصالحللتمايب ا.م
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وكيل/منسق /ممثل . 2.4.05
الكلية للجودة

مهام وكيل/منسق /ممثل   1.2.4.05
الكلية للجودة:

عب للم يلمل  م ايكللدم اكلام يرتبطم
ايكللد.

شنرم لص خطدم تنفلذم جتلعبدم
ااالعت ل م ايمل  م ثقلفدم
ايبرشلججم فيم األكل ي يم
ايتيمتتض نمعقلمجم لعدم
ــنمايــلــقــلءاتممايــبــراجــجم ج
ايب ام اارشم ايتلريبلدم
اايكتيبلتم ااي جلضراتم
جنم اغلرهلم ااي طليلتم
ايمل  م ثقلفدم شنرم أسليلبم

ااالعت ل ماألكل ي يم.م

 راسدماالحتللجلتمايتلريبلدم لص
ــجم ــلج ــرش ــب ــيماي ــســلع ــن ــ  ي
يتبلقم عــ ــلم ــيم ــ  ــل ي األك
ــل م ــتـــ ـ ــل  مااالعـ ــمـ ــليـ عـ
جنم ااي رسلدم األكل ي يم
عليبرشلججم ــل  م ــم اي يمندم
ايلمندم ــىم إي عهلم ــرفــعم ااي
اإلشرافلدميلمل  معليكللد.

االستراتلملدم لص ايخططم اتنفلذم إعــلا م جتلعبدم
اايتنفلذيدمايخلصدمعليمل  مفيمايكللد.

اايبرشلججم لص اي قرراتم تلصلفم ــلا م إع م جتلعبدم
اي ركزم ين لذجم افقًلم ايقسمم ي ملسم ارفبهلم
ألعلاءم م األكل ي يم ااالعت ل م يلتقليمم ايلطنيم
ايرفعم ثمم حلليهلم ايتلصللتم ااتخلذم اي الحللتم

عهلمإيىمايلمندماإلشرافلدميلمل  معليكللد.

افقًلم لص ااي قرراتم ايبرشلججم تقلريرم إعلا م م جتلعبدم
ااالعت ل م يلتقليمم ايلطنيم اي ركزم ين لذجم
اإلشرافلدم ايلمندم إيىم عهلم اايرفعم األكل ي يم
ااتخلذم اي الحللتم إلعـــلاءم عليكللدم يلمل  م

ايتلصللتمحلليهل.

ايتأهام لص ي تطلبلتم ايبرشلججم استلفلءم جتلعبدم
يالعت ل مايبراجميمامايصل ر معنماي ركزمايلطنيم
إيىم عهلم اايرفعم األكل ي يم ااالعت ل م يلتقليمم

ايلمندماإلشرافلدميلمل  معليكللد.

جــؤشــراتم لص تلفلرم جتلعبدم
ااي قلرشلتم م )KPIs(م األ اءم
عليبرشلججم ايخلصدم اي رجبلدم
ــلذجمايــ ــركــزم ــ  ــن افـــقـــًلمي
ايلطنيميلتقليممااالعت ل م
األكل ي يماايرفعمعهلمإيىم
يلمل  م اإلشرافلدم ايلمندم

عليكللد.

جقليلسم لص إعـــلا م جتلعبدم
ــيم األاي ايــذاتــيم ايتقليمم
ااينلاهلم األ يــدم اتلفلرم
ين لذجم افقًلم اايبراهلنم
يلتقليمم ايلطنيم اي ركزم
ــل ماألكــل يــ ــيم ــ  ــت ااالع
ايلمندم ــىم إي عهلم ــرفــعم ااي
اإلشرافلدميلمل  معليكللد.

تقريرم راسدم 	ص إعلا م جتلعبدم
ــيم األاي ايــذاتــيم ايتقليمم
ين لذجم افــقــًلم يلبرشلججم
يلتقليمم ايلطنيم اي ركزم
ــل ماألكــل يــ ــيم ــ  ــت ااالع
ايلمندم إيـــىم ــهم ع اايــرفــعم
اإلشرافلدميلمل  معليكللد.

تلصللتم صل تنفلذم جتلعبدم
يلمل  م اإلشرافلدم ايلمندم

فيمايكللد.
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اللجنة اإلشرافية . 3.4.05
للجودة في الكلية

مهام اللجنة اإلشرافية للجودة   1.3.4.05
في الكلية:

إجراءات عمل اللجنة اإلشرافية   2.3.4.05
للجودة في الكلية:

يتممتنكلامايلمندماإلشرافلدميلمل  م
ايكللدم ع للم قبام جنم ايكللدم فيم

علىماينجلمايتليي:

اعت ل ماالحتللجلتمايتلريبلدم لص
ــجم ــلج ــرش ــب ــيماي ــســلع ــن ــ  ي
يتبلقم عــ ــلم ــيم ــ  ــل ي األك
ــل م ــتـــ ـ ــل  مااالعـ ــمـ ــليـ عـ
جنم ااي رسلدم األكل ي يم
اكلا/جنسقم/ج ثامايكللدم

يلمل  .

تنفلذم لص ــىم ــل ع اإلشــــــرافم
ــخــطــطماالســتــراتــلــمــلــدم اي
اايتنفلذيدمايخلصدمعليمل  م

فيمايكللد.

اعت ل ماالحتللجلتمايتلريبلدم لص
ــجم ــلج ــرش ــب ــيماي ــســلع ــن ــ  ي
يتبلقم عــ ــلم ــيم ــ  ــل ي األك
ــل م ــتـــ ـ ــل  مااالعـ ــمـ ــليـ عـ
جنم ااي رسلدم األكل ي يم
اكلا/جنسقم/ج ثامايكللدم
إيىم عهلم اايــرفــعم يلمل  م

جملسمايكللد.

ايخططم لص تنفلذم ــرافم ــ اإلش
اايتنفلذيدم االستراتلملدم
ايخلصدمعليمل  مفيمايكللدم
ــدم ــلاري ارفـــعمايــتــقــلريــرماي
جملسم إيىم عهلم اي تبلقدم

ايكللد.

اي قرراتم لص تلصلفم ــرارم إقـ
جنم ااي رسلدم اايبرشلججم
اكلا/جنسق/ج ثام قبام
عهلم اايرفعم عليكللدم ايمل  م

إيىمجملسمايكللد.م

اقتراحمتنكلاميملنمافرقمع امايمل  مااالعت ل م لص
األكل ي يميلكللدماعراجمهلماي ختلفد.م

إقرارمتلصلفماي قرراتماايبرشلججمااي رسلدمجنم لص
قباماكلا/جنسق/ج ثامايمل  معليكللد.

جنم لص ااي رسلدم ااي قرراتم ايبرشلججم تقلريرم إقرارم
قباماكلا/جنسق/ج ثامايمل  معليكللد.

ايتأهام لص ي تطلبلتم ايبرشلججم استلفلءم جنم ايتأكلم
يالعت ل مايبراجميم.

ايتقليمم لص جقليلسم إقـــرارم
اتلفلرم األايـــيم ــيم ــذات اي
ــلم ــ ــلاه ــ ــن ــ األ يــــــــدمااي

اايبراهلن.

إقرارمتقلريرمجؤشراتماأل اءم لص
)KPIs(مم عليبرشلججم ايخلصدم

ااي قلرشلتماي رجبلد.

ايتقليمم 	ص تقريرم راسدم إقرارم
ايذاتيماألاييميلبرشلجج.

جنم لص ااي رسلدم ااي قرراتم ايبرشلججم تقلريرم إقرارم
قباماكلا/جنسق/ج ثامايمل  معليكللدماايرفعم

عهلمإيىمجملسمايكللد.

ايتأهام لص ي تطلبلتم ايبرشلججم استلفلءم جنم ايتأكلم
جملسم إيــىم عهلم اايــرفــعم ايبراجميم يالعت ل م

ايكللد.

اتلفلرم لص األاييم ايذاتيم ايتقليمم جقليلسم إقرارم
إيىم عهلم اايرفعم اايبراهلنم ااينلاهلم األ يــدم

جملسمايكللد.

عليبرشلججم لص ايخلصدم األ اءم جؤشراتم تقلريرم إقــرارم
إيىم عهلم اايرفعم اي رجبلدم ااي قلرشلتم م )KPIs(م

جملسمايكللد.

إقرارمتقريرم راسدمايتقليممايذاتيماألاييميلبرشلججم لص
اايرفعمعهمإيىمجملسمايكللد.

رئلسًل ع للمايكللدمممممممممممم
شلئبًلميلرئلس اكلام/مجنسقم/مج ثامايكللدميلمل  مممممممممممممممممممممممممممممممم

عضلًا اكلامايكللدميلنؤانماألكل ي لد
عضلًا اكلامايكللدميلنؤانماإل اريدم
عضلًا اكللدمايكللدمينطرمايطليبلتممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم
عضلًا عضليمهلئدمتلريسمجنمذايمايخبر ممممممممممممممممممممممممممممممممم
ج ثللنماثنلنمجنمايطلبدم)عنلن،معنلت(م عل 
ج ثللنماثنلنمجنماي مت عماي جليم عل 
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مجلس الكلية. 4.4.05

مهام مجلس الكلية المتعلقة   1.4.4.05
بأعمال الجودة

أع للم لص سلرم علىم اإلشـــرافم
ايمل  مااالعت ل ماألكل ي يمم
فيمعراججمايكللدماي ختلفد.

ايتلريبلدم لص علالحتللجلتم ايرفعم
يـــ ـــنـــســـلعـــيمايـــبـــرشـــلجـــجم
يتبلقم ــلم ــ  ع ــ ـــيم ــل يـ األكـ
ــل  مااالعـــتـــ ـــل م ــ ــم ــ ــلي ــ ع
جنم ااي رسلدم األكــل يــ ــيم
ايلمندماإلشرافلدمعليكللدمإيىم
ايلائ دم ايتنفلذيدم ايلمندم
ااالعت ل م ايــمــل  م يــلكــالءم

األكل ي يمفيمايكلللت.

ايتنفلذيدم لص ايخططم اعــتــ ــل م
ــ ــل م يــلــجــصــللمعــلــىماالعــت
ــراجــمــيم ــب ــيماي ــ ـ ــل يـ األكـ
ايلمندم قــبــام جــنم ايــ ــرســلــدم
ااالعت ل م يلمل  م اإلشرافلدم
إلرسليهلم ت هللًام األكل ي يم
إيىماكليدمايملجبدميلنؤانم
األكل ي لدماجنمثممايرفعمعهلم
ايلائ دم ايتنفلذيدم ايلمندم إيىم
ااالعت ل م ايــمــل  م يــلكــالءم

األكل ي يمفيمايكلللت.

افرقم لص يملنم عتنكلام ايرفعم
ــ ــل م عــ ــامايـــمـــل  مااالعــت
اعراجمهلم يلكللدم األكل ي يم

ايلمندم ــىم إيـ اي ختلفدم
يلكالءم ايلائ دم ايتنفلذيدم
ــل  مااالعـــتـــ ـــل م ــ ــمـ ــ ايـ
األكل ي يمفيمايكلللت.م

اي قرراتم لص عتلصلفم ايرفعم
ــدم اايـــبـــراجـــجمإيـــىماكــلي
ــدميـــلـــنـــؤانم ــبـ ــلجـ ــمـ ايـ
ايلمندم اإيــىم األكل ي لدم
يلكالءم ايلائ دم ايتنفلذيدم
ــل  مااالعـــتـــ ـــل م ــ ــمـ ــ ايـ
األكل ي يمفيمايكلللت.

ايــرفــعمعــتــقــلريــرمايــبــراجــجم لص
اكليدم ــىم إي ــ ــقــرراتم ااي
ــدميـــلـــنـــؤانم ــبـ ــلجـ ــمـ ايـ
ايلمندم اإيــىم األكل ي لدم
يلكالءم ايلائ دم ايتنفلذيدم
ــل  مااالعـــتـــ ـــل م ــ ــمـ ــ ايـ
األكل ي يمفيمايكلللت..

جتطلبلتم لص عقلئ دم ايــرفــعم
ايبراجميم يالعت ل م ايتأهام
ــدمايــمــلجــبــدم ــليـ ــىماكـ ــ إي
اإيىم األكل ي لدم يلنؤانم
ايلائ دم ايتنفلذيدم ايلمندم
ااالعت ل م ايمل  م يلكالءم
األكل ي يمفيمايكلللت.مم.

جــؤشــراتم لص عتقلريرم ــرفــعم اي
عليبرشلججم ايخلصدم األ اءم
ــلتم ــلرش ــق ــ  ااي م )KPIs(م

يلنؤانم ايملجبدم ــدم اكــلي إيــىم اي رجبلدم
ايلائ دم ايتنفلذيدم ايلمندم ــىم اإي األكل ي لدم
فيم األكل ي يم ااالعت ل م ايــمــل  م يلكالءم

ايكلللت.

ايرفعمع قليلسمايتقليممايذاتيماألاييمااأل يدم 	ص
ايملجبدم اكليدم إيــىم اايبراهلنم ااينلاهلم
ايتنفلذيدم ايلمندم اإيــىم األكل ي لدم يلنؤانم
األكل ي يم ااالعت ل م ايمل  م يلكالءم ايلائ دم

فيمايكلللت.

األايــيم صل ايذاتيم ايتقليمم عتقريرم راســدم ايرفعم
يلبرشلججمإيىماكليدمايملجبدميلنؤانماألكل ي لدم
ايمل  م يلكالءم ايلائ دم ايتنفلذيدم ايلمندم اإيىم

ااالعت ل ماألكل ي يمفيمايكلللت.
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رئلسُل مع للمايمل  مااالعت ل ماألكل ي ي
شلئبًلميلرئلس ماكلامع ل  مايمل  مااالعت ل ماألكل ي ي

عضلًا ماكللدمع ل  مايمل  مااالعت ل ماألكل ي يمعبرعر
عضلًا ماكللدمع ل  مايمل  مااالعت ل ماألكل ي يمعرفجلء
عضلًا ماكلامايمل  مااالعت ل ماألكل ي يمفيمكللدمايهنلسد
عضلًا ماكلامايمل  ماايتطليرمفيمكللدمإ ار ماألع لل

عضلًا ماكلامايتطليرماايمل  مااالعت ل ماألكل ي يمفيمكللدمايجلسبلتماتقنلدم
اي بللجلت

عضلًا ماكلامايمل  ماايتطليرمفيمكللدمايتربلدمااآل اب
عضلًا ماكلامايمل  ماايتطليرمفيمكللدماي مت عمعبرعر
عضلًا مجليرماحل مايمل  مااالعت ل ماألكل ي يمفيمكللدماالقتصل ماي نزيي
عضلًا مجليرماحل مايمل  مااالعت ل ماألكل ي يمفيمكللدمايبلل 
عضلًا مجليرماحل مايمل  مااالعت ل ماألكل ي يمفيمكللدمايطب
عضلًا مجليرماحل مايمل  مااالعت ل ماألكل ي يمفيمكللدمايبلل مايطبلدمايتطبلقلد
عضلًا مجليرماحل مايمل  مااالعت ل ماألكل ي يمفيمكللدمايت ريض
عضلًا مجليرماحل مايمل  مااالعت ل ماألكل ي يمفيمكللدمايصلليدمعرفجلء
عضلًا مجليرماحل مايمل  مااالعت ل ماألكل ي يمفيمكللدمايبلل مااآل ابمعرفجلء
عضلًا مجليرماحل مايمل  مااالعت ل ماألكل ي يمفيمكللدماي مت عمعرفجلء
عضلًا مجليرماحل مايمل  مااالعت ل ماألكل ي يمفيمكللدمايبلل مااآل ابميلبنلنمعطريف

عضلًا مجليرماحل مايمل  مااالعت ل ماألكل ي يمفيمكللدمايبلل مااآل ابميلبنلتم
عطريف

عضلًا مجليرماحل مايمل  مااالعت ل ماألكل ي يمفيمكللدماي مت عمعطريف
عضلًا مجليرماحل مايمل  مااالعت ل ماألكل ي يمفيمكللدمايبلل مااآل ابمعليبليقللد
عضلًا معضلمجنماكليدمايملجبدميلنؤانماألكل ي لد
عضلًا معضلمجنمع ل  مايمل  مااالعت ل ماألكل ي ي
عضلًا معضلمجنمع ل  مايمل  مااالعت ل ماألكل ي ي

أجلنمايلمند معضلمجنمع ل  مايمل  مااالعت ل ماألكل ي ي
سكرتلرمايلمند مإ اريمجنمع ل  مايمل  مااالعت ل ماألكل ي ي

اللجنة التنفيذية الدائمة لوكالء الجودة . 5.4.05
واالعتماد األكاديمي في الكليات

ااالعت ل م ايمل  م احلاتم اجليريم يلكالءم ايلائ دم ايتنفلذيدم ايلمندم تنكلام
اينجلم علىم ايملجبدم رئلسم جبلييم جنم عقرارم ايملجبدم كلللتم فيم األكل ي يم

ايتليي:
ــل  م لص ــمـ شـــنـــرمثـــقـــلفـــدمايـ

ااالعت ل ماألكل ي يمفيم
اعراجمهلم ايملجبدم كلللتم

األكل ي لد.

 راسدماالحتللجلتمايتلريبلدم لص
ــجم ــلج ــرش ــب ــيماي ــســلع ــن ــ  ي
يتبلقم عــ ــلم ــ ــيم ــل ي األك
ــل  مااالعـــتـــ ـــل م ــمـ ــليـ عـ

األكل ي ي.

ااي سلعل م لص ايلعمم تقليمم
ــلم ــه ــم ــراج ــلتماع ــل ــل ــك ــل ي
علىم يلجصللم األكل ي لدم
ــيم ــ  ــل ي االعـــتـــ ـــل ماألك

ايبراجمي.

ايخططم لص تنفلذم جــتــلعــبــدم
علىم يلجصللم ايتنفلذيدم
ــيم ــ  ــل ي االعـــتـــ ـــل ماألك

ايبراجمي.

ــلذجم لص ــ  ــىمش ــل ــالعمع ــ ــ االط
تلصلفماي قرراتماايبراججم

اإعلاءماي الحللتمعللهل.

اإعلاءم لص ااي قرراتم ايبراججم تقلريرم علىم االطالعم
اي الحللتمعللهل.

يالعت ل م لص ايتأهام جتطلبلتم قلئ دم علىم االطالعم
ايبراجميماإعلاءماي الحللتمعللهل.

ايخلصدم لص األ اءم جؤشراتم تقلريرم علىم االطــالعم
اإعلاءم اي رجبلدم ااي قلرشلتم م )KPIs(م عليبرشلججم

اي الحللتمعللهل.م

األاييم 	ص ايذاتيم ايتقليمم جقليلسم علىم االطالعم
اإعــلاءم يلبراججم اايبراهلنم ااينلاهلم ــدم ااأل ي

اي الحللتمعللهل.

ايذاتيم صل ايتقليمم تقريرم راســدم علىم االطــالعم
األاييميلبرشلججماإعلاءماي الحللتمعلله.

مهام اللجنة التنفيذية الدائمة لوكالء   1.5.4.05
ومديري وحدات الجودة واالعتماد 

األكاديمي في كليات الجامعة
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شنرم لص خطدم تنفلذم جتلعبدم
ااالعت ل م ايمل  م ثقلفدم
األكل ي يميكلللتماعراججم
ايملجبدماي بت ل مجنمقبام
ــرفــعم ااي ايــكــلــلــدم جملسم
ي ملسم اي تلعبدم عتقلريرم
ت هللام ــل  م ــم اي ــل  م عــ 
ايفنلدم ايلمندم إلرسليهلمإيىم
)يمندم ايــمــل  م عــبــ ــل  م

اي قل لن(.

ايخطدم لص تــنــفــلــذم جــتــلعــبــدم
ايملجبدم يبراججم ايتلريبلدم
ــدمعـــليـــمـــل  م ــق ــل ــب ــت ــ  اي
ــل ماألكــل يــ ــيم ــ  ــت ااالع
جملسم جـــنم ايــ ــبــتــ ــل م

ايكللد.

ايخططم لص تنفلذم جــتــلعــبــدم
علىم يلجصللم ايتنفلذيدم
ــيم ــ  ــل ي االعـــتـــ ـــل ماألك
عتقلريرم اايرفعم ايبراجميم
عــ ــل  م ي ملسم اإلشــمــلزم
إلرسليهلم ت هللام ايــمــل  م
عب ل  م ايفنلدم ايلمندم إيىم

ايمل  م)يمندماي قل لن(.

افرقم لص يملنم عتنكلام ايرفعم
ااالعت ل م ايــمــل  م ع ام
ــيميــلــكــلــلــدم ــ ــ  ــ ــل ي ــ األك
إيىم اي ختلفدم اعراجمهلم
ايــمــل  م ــل  م ــ  ع جملسم
ت هللامإلرسليهلمإيىمايلمندم

ايفنلدمعب ل  مايمل  .

إيىم لص اايبراججم اي قرراتم تلصلفم عن لذجم ايرفعم
إيىم إلرسليهلم ت هللام ايمل  م ع ل  م جملسم
ايلمندمايفنلدمعب ل  مايمل  م)يمندماي قل لن(.

جملسم لص إيىم ااي قرراتم ايبراججم عتقلريرم ايرفعم
ع ل  مايمل  مت هللامإلرسليهلمإيىمايلمندمايفنلدم

عب ل  مايمل  م)يمندماي قل لن(.

ايرفعمعقلئ دمجتطلبلتمايتأهاميالعت ل مايبراجميم لص
إيىمجملسمع ل  مايمل  مت هللامإلرسليهلمإيىم
ايلمندمايفنلدمعب ل  مايمل  م)يمندماي قل لن(.

عليبرشلججم لص ايخلصدم األ اءم جؤشراتم عتقلريرم ايرفعم
)KPIs(ممااي قلرشلتماي رجبلدمإيىمجملسمع ل  م
ايفنلدم ايلمندم إيــىم إلرسليهلم ت هللام ايمل  م

عب ل  مايمل  م)يمندماي قل لن(.

ايرفعمع قليلسمايتقليممايذاتيماألاييمااأل يدم 	ص
ااينلاهلماايبراهلنمإيىمجملسمع ل  مايمل  م
عب ل  م ايفنلدم ايلمندم إيــىم إلرسليهلم ت هللام

ايمل  م)يمندماي قل لن(.

األاييم صل ايذاتيم ايتقليمم عتقريرم راســدم م ايرفعم
ت هللام ايمل  م ع ل  م جملسم إيــىم يلبرشلججم
إلرسليهلمإيىمايلمندمايفنلدمعب ل  مايمل  م)يمندم

اي قل لن(.

إجراءات عمل اللجنة التنفيذية الدائمة لوكالء   2.5.4.05
ومديري وحدات الجودة واالعتماد األكاديمي 

في كليات الجامعة

مجلس عمادة الجودة . 6.4.05
واالعتماد األكاديمي

ــل م ــه ــرضمتــنــكــلــاماج ــ ــممع تـ
اإجراءاتمايب اممي ملسمع ل  م
األكل ي يم ااالعت ل م ايمل  م
فيمايفصامايراعع:مشلل مايمل  م

يالعت ل ماي ؤسسي.م



شلل مايمل  ميالعت ل مايبراجمي

128129

  يلامشلل مايمل  معملجبدمايجلا ماين ليلد

مؤشرات األداء . 5.05
البرامجية

االستبانات المقررة من قبل . 6.05
المركز الوطني للتقويم 

واالعتماد األكاديمي
جؤشراتماأل اءمايرئلسدماي جل  مااي بت ل م
ااالعت ل م يلتقليمم ايلطنيم اي ركزم جنم
األكل ي يم)ايخلصدمفيمايبرشلججماألكل ي ي(

يتطلبمشلل مايهلئدمايلطنلدماستخلا مايبراججم
األ اءم جــؤشــراتم جنم ٪70م يـم األكل ي لدم
عل هل:م يبلغم اايتيم أ شله،م اي لرجدم ايرئلسدم

17مجؤشرامرئلسًل.م

اي جل  م ايرئلسدم األ اءم جؤشراتم تستخرجم
جر م ايتبللمم تقليمم هلئدم جنم ااي بت ل م

ااحل معلىماألقامكامعل م راسي.

األ اءم جــؤشــراتم تفلصلام علىم ايــالطــالعم
ااي قلرشلتماي رجبلدماشلرماي لجقم4�

ايبرشلججم لص تقليمم استبلشدم
األخلرم اي ستلىم )طــالبم

فيمايبرشلجج(.

استبلشدمتقليمماي قرر. لص

استبلشدمخبر مايطليب لص

اتن ام لص ايخريملنم استبلشدم
)رأيمايخريملنمعنمخصلئصم
تبلمم اجخرجلتم ايخريملنم
ايبرشلجج،ماايخبر ماي للاشلد،م

ااألشنطدمايالصفلد(

ايب ام لص أرعلبم رضلم استبلشدم
ــلتمايــتــلظــلــفمعنم ــه اج
ــنم ــل ــم ــري ــخ ــلئـــصماي خـــصـ
ايبراججم تبلمم اجخرجلتم

األكل ي لد.

عتجقلقم لص خلصدم استبلشلتم
تبلمم ي خرجلتم ايطلبدم
اي للاشلدم ايخبر م فتراتم
أام ايب للدم اي قرراتم فيم
ايتيمتجليمفتراتمع للد/م

خبر مجللاشلد.

ايبرشلججم تقليمم استبلشدم جنم كام إ خــللم تمم اقــلم
ااستبلشدم ايبرشلجج(،م فيم األخلرم اي ستلىم )طالبم
تقليمماي قررمااستبلشدمخبر مايطليبمعلىمشلل مايبلشرم
فصام كام شهليدم إيكتراشللم عتببئتهلم ايطلبدم ايقل م
اايتقليمم ايقللسم احل م قبام اتجلللهلمجنم  راسيم

عب ل  مايمل  مااالعت ل ماألكل ي ي.
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فيم ايمل  م ض لنم فصام ــلا م إع فيم االعت ل م تمم
ع لللتمايتبللمماايتبلممفيمايبراججماألكل ي لدمعلىم
 يلامتص لمماتطليرماجراجبدمايبراججماألكل ي لدمفيم
قرارم ع لجبم ااي بت لم اين ليلدم ايجلا م جلجبدم

جملسمايملجبدمرقمم)42/2/8(.

يراعى عنــد تصميم وتطوير 
البرنامــج األكاديمي ما يلي:

رسليدم لص ايبرشلججم يطلرم أنم
ااضجدماجنلسبدماجبت ل م
اجبلند،مجتسقدمجعمرسليدم
ــدم ــل ــكــل ايـــ ـــؤســـســـدمااي
اايــقــســم،ماتــتــلافــقمجعم
احـــتـــلـــلجـــلتمايــ ــمــتــ ــعم

اايتلجهلتمايلطنلد.

ايبرشلججم لص أهــلافم ترتبطم أنم
عرسليتهماتتسقمجعمأهلافم
اتت لزم اي ؤسسد/ايكللدم
ــدم ــل ــب ــلاق عـــليـــلضـــلحمااي
ايتمم ــقــلــلسم اي اقــلعــلــلــدم
عنلؤهلمافقماإلطلرمايلطنيم

يل ؤهالت.

جعم لص يلبرشلججم اي ؤهام جس ىم يتطلعقم أنم
يل ؤهالتم ايلطنيم ــلرم اإلطـ جستليلتم

�2020

أام لص ايتأسلسلدم ايــلراســلتم تكلنم أنم يمبم
علينسبدم ايتك لللدم اي رحلدم أام ايتجضلريدم
يبراججمايلراسلتمايبلللمإضلفلد،ماالمتجتسبم
يلبرشلججم ايــ ــبــتــ ــل م ايـــلحـــلاتم ضــ ــنم

األكل ي ي.م

ااالعت ل م لص ايمل  م ض لنم ع بليلرم االيتزا م
األكل ي يمايلطنلدماايلايلدمع لمفيمذيكم
ايبرشلججم تلصلفم جتطلبلتم عتجقلقم االيتزا م
ايتلريبم فتر م أام اي للاشلدم اايخبر م ااي قررم

األسس العامة لتصميم . 1.06
وتطوير برنامج أكاديمي

اي للاشي.م

أنمينلركماي ستفللينمجنم لص
تطليرم ع للدم فيم ايبرشلججم
ــلافم ــدمارســليــدماأهـ رؤيـ
آيلدم ايــبــرشــلجــج،مجــعماضــعم
رسليدم ي راجبدم ااضــجــدم
عصلر م اأهلافهم ايبرشلججم
ــلركـــدم  اريــــــــدماعـــ ـــنـ

اي ستفللين.

جخرجلتم لص تكلنم أنم يمبم
جبرفدم جنم يلبرشلججم ايتبلمم
قلعلدم ــمم اقــل ــلراتم ــهـ اجـ
ــلقمجعم ــس ــلالت يــلــقــلــلسمع
اجتطلبلتم ايتبلمم جملالتم
ايلطنيم اإلطلرم جستليلتم

يل ؤهالتم2020�

خصلئصم لص ُتضّ نم أنم يمبم
ااي بليلرم ايبرشلججم خريميم
يــلــبــرشــلجــجمجعم ايــ ــهــنــلــدم

جخرجلتمتبل ه.م

خصلئصم 	ص تــكــلنم أنم يمبم
اجخرجلتم ايبرشلججم خريميم
ايتبلمماي ستهلفدمجتسقدم
جعم اجتلائ دم رسليتهم جعم
علىم ايخريملنم خصلئصم

اي ستلىماي ؤسسي.

خصلئصم صل تتلافقم أنم يمبم
ايتبلمم اجخرجلتم ايخريملنم
ــلرم ــ ــبــلتماإلط ــعمجــتــطــل جـ
ايلطنيميل ؤهالتم2020،م
األكل ي لدم اي بليلرم اجعم
ااي هنلدماجتطلبلتمسلقم

ايب ا.

ايتبلمم لل جخرجلتم ايبرشلججم يجل م أنم يمبم
يل سلراتماي ختلفدم)إنماجلت(.

اأ ااتم لل آيللتم أنم يثبتم جلم ايبرشلججم يقل م أنم
ايخريملنم يخصلئصم ــلسم ــقــل ااي ايــتــقــليــمم
استلفلئهلم جنم اايتجققم ايتبلمم اجخرجلتم
تقيلمم اخططم أ اءم جستليلتم افقم جنلسبدم
ججل  متستنلمإيىمجقلرشلتمجرجبلدمجنلسبد.

أنميقل مايبرشلججمجصفلفدمجفصلدمعنماتسلقم لل
ايتقليمم ايتبللمماايتبلم،ماطرقم استراتلمللتم
اي ستخلجدمجعمجخرجلتمايتبلمماي ستهلفدم
علالستنل م ااي قرراتم ايبرشلججم جستلىم علىم

إيىمجقلرشلتمجرجبلدمجنلسبد.

اايتبلمم لل ايتبللمم استراتلمللتم ت ركزم أنم يمبم
اأنم ايننطم ايتبلمم اتنمعم ايطليب،م حللم
علىم ايــتــلريــسم استراتلمللتم جــعم تتسقم

اي ستلىماي ؤسسي.

اايتبلمم لل ايتبللمم استراتلمللتم تتنلعم أنم يمبم
ع لم األكل ي يم ايبرشلججم فيم ايتقيلمم اطرقم
ايقلر م اتبززم اجستلاه،م طبلبتهم جعم يتنلسبم
علىمإجراءمايبجلثمايبل لد،ماتض نماكتسلبم
اايتبلمم ايبلللم ايتفكلرم ي هلراتم ايطليبم

ايذاتي.

ألشنطدم لل ايتبلمم جخرجلتم تتلافقم أنم يمبم
ايبرشلججم تبلمم جخرجلتم جعم اي للاشلدم ايخبر م
األكل ي ي،مايتممتجليلمإستراتلمللتمايتلريبم
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ايتلريبم اأجلكنم اايتقليمم
هذهم يتجقلقم اي نلسبدم

اي خرجلت.

عنلم لل ايبرشلججم يقل م أنم يمبم
خطدم تطليرهم أام تص ل هم
تجللام آيللتم عنم جتكلجلدم
ايسنليدم ايتقليمم بللشلتم
بللشلتم م (جــثــا:م اايفصللدم
ااي قلرشدم األ اءم جؤشراتم
تقل م اجــلىم اي رجبلد،م
إت ل م اجبلالتم ايطالب،م
ايبرشلجج،ماتقيل لتمايطالبم
ــلجــجماايـــ ـــقـــرراتم ــرش ــب ــل ي
ايخريملنم اآراءم اايخلجلت،م
اآيلدم ايتلظلف)،م اجهلتم
ــل  مجــنــهــلمفيم ــفـ ــتـ االسـ
ع لللتمايتخطلطماايتطليرم

ااتخلذمايقرارات.م

عليبرشلججم لل يــجــل م أنم يمبم
جنم يلتأكلم اي تببدم اآليلدم
يلخطدم جــلحــلم تــطــبــلــقم
ايلراسلدماتلصلفمايبرشلججم
ااي قرراتمايتيمتقل مفيم
(شطرم جــلقــعم جــنم ــرم أكــث
افيم اايطليبلت،م ايطالبم

ايفراعماي ختلفد(.

عنلم 	ل ــبــرشــلجــجم اي ــقــل م ي أنم
خطدم تص ل ه/تطليرهم
)اي نهجم جتكلجلدم  راسلدم
يلهرم عتفصلام ــلراســي(م اي
األقسل م علحل م االيــتــزا م
اذيكم عليملجبدم ايبل لدم
اي قرراتم تقليمم خاللم جنم
ايتخصصلدمجنمِقَباماألقسل م

األقسل م بلنم يالز ااجلدم تفل يًلم ايبالقد،م ذاتم
ايبل لدم اخامايملجبد.م

يلبرشلججم صل ايتبلمم جخرجلتم تجقلقم جنم ايتأكلم
شجلم علىم ايلراسلدم اي قرراتم عبرم األكل ي يم
جالئم،ماايرعطمبلنهممجنمخاللمجصفلفدمجخرجلتم

ايتبلممعليبرشلجج.

ايبرشلججم لل تطليرم أام يتص لمم ايتخطلطم استنل م
األكل ي يمإيىمجلمالميقامعنمخ سمجرجبللتم

ججللدماإقلل لدمأامعلي لد.م

ايقبللم لل اشــراطم جتطلبلتم تجليلم يتمم أنم يمبم
فيم ايقبللم جتطلبلتم جعم علالتسلقم عليبرشلججم
ايملجبدماعليتنلارمجعمع ل  مايقبللماايتسملام
ايبلللم ايلراسلتم ع ل  م أام ايملجبلد(م )اي رحلدم

)جرحلدمايلراسلتمايبللل(.

اجصل رم لل ايبنريدم اي لار م جتطلبلتم عنم تقريرم
عليتنسلقم يلبرشلججم اي طللعدم اي ل يدم ايتبلمم

اايتنلارمجعمايمهلتماي بنلدمفيمايملجبد.

عرشلججم لل ايتجضلريدمأليم ايلراسلتم تكلنم أنم يمبم
ايلحلاتم ض نم تجتسبم االم إضلفلد،م أكل ي يم

اي بت ل ميلبرشلجج.

يمبمأالمتزيلمعل مايلحلاتماي بت ل مايتيمي كنم لل
عنلل م ايلاحلم ايلراسيم ايفصام تجتسبمفيم أنم
ايتفرغمايكليمعلىم)18(ماحل ،ماي كنمفيمعل م
يلسلعلتم األقصىم ايجلم زيــل  م ايتخصصلتم جنم
ايمهدم ع لافقدم ايلاحلم ايلراسيم ايفصام فيم

َصِدميل ؤسسدمايتبلل لد(.ممم ايُ َرخِّ

يكلنمايببءمايلراسيميلطليبماي نتلممكللًلمجنم لل
ايفصام فيم جبت ل م احــل م )18(م إيــىم )15(م
ايجلماأل شـــىمجنم ايــلاحــل،مايــكــلنم ايــلراســيم
ايلحلاتماي بت ل م)120(ماحل م راسلدميللرجدم
ايملجبلدمايتيمتستغرقمأرععمسنلات.ممايستخل م

يلبطيم اي بت ل م ايلحلاتم عل م
ايتبلمم يك لدم تقريبلدم تقليراتم

ايتيمتجققت.م

يلبرشلججم لل تفصلللدم خطدم تلجلم أنم
تبلنماي قرراتمايلراسلد،ماتصنلفهلم
تــ ــلريــن،....ايــخ(م ع لي،م ظــري،م )م
ــلاتم ــلح اي اعـــل م اتسلسلهل،م
اايفبللدم اي بت ل م ايــلراســلــدم
ايفصللم أام اايفصام اجتطلبلتهل،م

ايلراسلدمايتيمتنفذمعهل.م

أنمتستنلمعل مايلحلاتماي بت ل م لل
اإلطلرم علىم ايبل لدم يل ؤهالتم

ايلطنيميل ؤهالتم2020 .م

أنميجكممايبرشلججماألكل ي يمجنم 	ل
قبامخبراء/ججك لنمخلرجيلنمفيم

ايتخصصمايبل يميلبرشلجج.

تلصلفمايبرشلججماألكل ي يمطبقلم صل
اي ركزم قبام جنم اي بلم يلن لذجم
ااالعــتــ ــل م يلتقليمم ايــلطــنــيم

األكل ي ي.
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األسس العامة لتصميم . 2.06
الخطة الدراسية

ويراعــى عند تصميم الخطة الدراســية ما يلي:

أنمتبكسمايخطدمايلراسلدم لص
عرسليته،م ايبرشلججم ارتــبــلطم
اأنم اجخرجلتهم أهــلافــهم
ايبل لدم ايتطلراتم تراعيم
فيم ااي هنلدم اايتقنلدم
جمللمايتخصص،ماعأنمتكلنم
ااي راجبدم يلتجقلقم قلعلدم

ايلاريد.

أنمتتلافقمايخطدمايلراسلدم لص
ايمل  م ض لنم جبليلرم جعم
اتجققم ايلطنلدم ااالعت ل م
ايتبللمم ازار م جتطلبلتم
)راجعمشلل مجملسمايتبللمم
ــلتم ــب ــلج ــم ايـــبـــليـــيمااي

ايلائجه(.م

ايلراسلدم لص ايخطدم تجققم أنم
اي تطلبلتم بلنم ــلازنم ــت اي
ــلتم ــب ــطــل ــت ــدماج ــلجـ ــبـ ايـ
ايملاشبم ابلنم ايتخصص،م
ك لم اايتطبلقلد،م اينلريدم
اايتكلجام ايتتلععم تراعيم
ايلراسلد،م اي قرراتم بلنم
ايفصامذيكمفيمجصفلفدم
ايــ ــخــرجــلتمفــيمشــ ــلذجم

تلصلفمايبرشلجج.

ايلراسلدم لص ايخطدم تطليرم أام تص لمم عنلم يمبم
)إنم ايــخــراجم شقلطم جتطلبلتم تجليلم يلبرشلججم

اجلت(.

ايلراسلدم لص ايخطدم تطليرم أام تص لمم عنلم يمبم
يل سلراتم ايكلفلدم اي تطلبلتم تجليلم يلبرشلججم
اي ختلفدم)إنماجلت(مطبقلميل  لرسلتمايبلي لدم

اايبراججماي نلظر .

أشنطدمصفلدم لص ايلراسلدم ايخطدم تتض نم أنم يمبم
اغلرمصفلدمجتكلجلدمتسهممفيمتجقلقمجخرجلتم

ايتبلمماخصلئصمخريميمايبرشلجج.

فيم لص ايتبلمم جخرجلتم ارتبلطم جنم ايتجققم يمبم
ايبرشلججم فيم ايتبلمم جخرجلتم جعم اي قرراتم
علىم ايبرشلججم تبلمم جخرجلتم تلزيعم )جصفلفدم

اي قررات(.

اي جتلىم لص عتجليثم اي قرراتم تطليرم عنلم االيتزا م
ذاتم ااي راجعم )م اايب ليم اينلريم (م ايبل يم
ايتقنللتم استخلا م اتفبلام علي قررم ايبالقدم

اإليكتراشلدمايجليثدم.

يتلفرمخطدمتفصلللدميكامجقررمتتض نم 	ص يمبمأنم
ايتلريسمااألهلافم يل قررمايغدم ايبل م ايلصفم
ايتقليمماجصل رم ايتبلمماأسليلبم ااستراتلمللتم

ايتبلمماع لللتمايتطليرماايتجسلن.

يمبمأنمتتض نمايخطدمايلراسلدم صل
فيماي رحلدمايملجبلدمجلميلي:

م جتطلبلتمايملجبد.مأ
م جتطلبلتمايكللد.ب
م جتطلبلتمايتخصص:مت

ــلريــدم 1 ــرراتماإلجــب ــق ــ  اي
األسلسلد.

ــلريــدم 2 ــرراتماإلجــب ــق ــ  اي
اي سلعل م)إنماجلت(.

اي قرراتماالختللريد.م 3
جــــكــــلنمايـــتـــلريـــبم 4

اي للاشيم)إنماجل(.م
جنراعمايتخرجم)إنماجل( 5
م ماي كلنماالختللريمايجر.مث

 

يمبمأنمتلزعماي قرراتمايلراسلدم لل
عنم تقام الم عجلثم فصللم علىم
يبراججم علينسبدم فصللم ث لشلدم
عنم تقام الم اأنم ايبكليلريلسم
أرععمجستليلتمعلينسبدميللعلل .م
ايبلللم ــلراســلتم ــل ي اعلينسبدم
ايلراسلدم ايفصللم عل م فلكلنم
ــلميــ ــلمحـــل تـــهمايــالئــجــدم ــق اف
ايبلللم ــلراســلتم ــل ي ايــ ــلحــل م

عليملجبلتمايسبل يد.

اايلحلاتم لل اي قرراتم عل م فيم ايتلازنم جراعل م
بلنم االتــصــللم اســلعــلتم اي بت ل ،م ايلراسلدم
جنم ايستثنىم اي ختلفد،م ايلراسلدم اي ستليلتم
شلل م علىم تبت لم ايتيم ايكلللتم عبضم ذيــكم

»جل يلل«مفيمتلريسمجقرراتهل.

أام لل ايكللدم عرشلججم راسيمفيم أكثرمجنم إذاماجلم
ايقسم،مفالمينترطمتلحللمعل مايلحلاتمايلراسّلدم
أام ايكللدم عراججم ج لعم فيم يلتخرجم اي بتَ ل م
اي رجبللتم حــســبم ذيـــكم ــكــلنم اي ايــقــســم،م
اي  لكدم جلجبلتم فيم يلتخصصم األكل ي لدم

اايملجبلتمايبلي لد.

افقم لل ايلراسلدم اي قرراتم ترقلمم قلاعلم اتبلعم
فيم اترتيبهلم ايــلراســلــدم اايسندم اي ستلىم

اي ملالتماي برفلدميلتخصص.

اضعمجقرراتمايتلريبمايب ليمأامجنراعمايتخرجم لل
فيم ايبل لدم ايرسليدم أام ايبجثيم اي نراعم أام
اي تطلبلتم ااضــعم يهلم اي نلسبدم اي ستليلتم

ايسلعقدميهل.ممم

تلصلفماي قرراتمايلراسلدمطبقلميلن لذجماي بلم لل
ااالعت ل م يلتقليمم ايلطنيم اي ركزم قبام جنم

األكل ي ي.

طبقلم لل اجل(م )إنم اي للاشلدم ايخبر م جقررم تلصلفم
يلن لذجماي بلمجنمقباماي ركزمايلطنيميلتقليمم

ااالعت ل ماألكل ي ي.
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آلية ومراحل تصميم/تطوير . 1.2.06
البرامج األكاديمية:

مراحل تصميم أو تطوير . 3.06
برنامج أكاديمي

المرحلة األولى: المسح والتقييم. 1.3.06

أواًل: مراجعة برنامج أكاديمي قائم  1.1.3.06

إجراءم ايتليلدم عل  مجلمتستلعيماألسبلبم
جراجبدميبرشلججمأكل ي يمقلئممأاماقتراحم

عراججمأامجسلراتم راسلدمجليل :

يبرشلججم جــراجــبــدم ــراءم ــ إج فـــإنم يــذيــكم
أام عــراجــجم تص لمم أام قلئمم أكل ي يم
علي راحام ي رم جليل م جسلراتم راسلدم

األسلسلدمايخ سمايتليلد:

ايكللدم ايقسم/ع للم رئلسم يكلفم
ايلراسلدم اايخططم اينلمم يمندم
اي رحلدم يتنفلذم األكل ي يم عليقسمم
ــنمجــراجــبــدمايــبــرشــلجــجم ــيمج ــ األاي
ايقلئممجنمخاللمفجصم األكل ي يم

اي تطلبلتمايتليلد:

ــ ــركــزمايــلطــنــيم لص تــقــريــرماي
ــل م ــ ـ ــتـ ــممااالعـ ــلي ــق ــت ــل ي
األكــل يــ ــيماتــلصــلــلتم
اي راجبلنماحليدماالعت ل .

جنم لص ايبرشلججم تجكلمم تقريرم
قبامخبلرمخلرجيمجختص.

عرضلم لص ايخلصدم االستبلشلتم
ايبرشلججم جنم اي ستفللينم
)ايطالبم-مايخريملنم–مأعضلءم
اعــلقــيم ــسم ــلري ــت اي هلئدم
جــهــلتم -م ــنم ــل ــســلب ــ ــن اي
ايــتــلظــلــف(ماغــلــرهــلمجنم

االستبلشلتماي ختلفد.

أرعبدم لص )ألخرم يلبرشلججم ايسنليدم ايتقلريرم جراجبدم م
ايملجبلدم يل رحلدم علينسبدم األقام علىم سنلاتم
ايبللل(م يللراسلتم علينسبدم األقام علىم اسنتلنم
ايخبر م اتقلريرم ايــلراســلــدم ايــ ــقــرراتم اتقلريرم
ايلطنيم اي ركزم ش لذجم افقم اي بل م اي للاشلدم

يلتقليممااالعت ل ماألكل ي ي.

ايرئلسدم لص األ اءم اجؤشراتم ايطالبم نتلئجم  راسدم
يلبرشلججماتجكلممجلىمتجقلقمايطلبدمي خرجلتم

تبلممايبرشلجج.

ايتخصصم لص بلنم اايتلافقم االحتللجم جلىم  راسدم
ايلطنلدم اايتن لدم ايب ام ســلقم اجتطلبلتم
ع صل رم االســتــبــلشــدم اي كنم ااي مت بلد،م
ايبنريدم اي لار م )ازار م اي ختلفدم اي بللجلتم
اايتن لدماالجت لعلد،مايغرفدمايتملريدماايصنلعلد،م
ايكلللتماي تنلعهد،مأعرزماينركلتمااي ؤسسلتم
ايتيم اإلحــصــلءاتم ايتخصص،م يلام جمللم فيم
تصلرهمجصلجدماإلحصلءاتمايبلجدمفيماي  لكد(

يلبرشلججم لص ــدم ــلاري اي اي راجبدم
األكل ي ي.

تطلراتمجليل مفيمايتخصص. لص

احتللجمسلقمايب ا. لص

احتللجلتمايتن لدمايلطنلد. لص

ااالعت ل م لص ايــمــل  م جتطلبلتم
األكل ي ي.
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ايتطلراتم لص عنم تقريرم إعــلا م
ايتخصصم ــيم ف ــل م ــمــلي اي
اعليتلييمايجلجدمإيىمتطليرم

ايبرشلجج.

اي تخصصدم لص ايلمندم تقل م
بإعلا متقريرمتفصلليميستنلم
ــدماايــنــلاهــلم ــ إيـــىماأل ي
ايــ ــنــلســبــدماايــ ــقــلرشــلتم
ايــ ــرجــبــلــدمايــلطــنــلــدمأام
عتلصللتم ينتهيم ايبلي لدم

تلضح:

م ــجمأ ــلجـ ــرشـ ــبـ حــــلجــــدمايـ
إيىم ايقلئمم األكل ي يم
اايتفصلام ايــتــطــليــرم

علألسبلب.
م حلجدمب اجـــل م عــل م أام

ايبرشلججم يتطليرم جلجدم
ــيمايــقــلئــم،م ــ  ــل ي األك
ــلتم ــلصــل ــنمت ــضــ  ــت اي

يلتجسلن
م عليبرشلججمت ايقبللم تم للم

ــي،مجــعم ــ ــ ـ ــ ــل يـ ــ األكـ
ايتفصلامعلألسبلب.مم

عتطليرم 	ص ايتلصلدم حليدم فيم
ايقلئمم األكل ي يم ايبرشلججم
ايلمندم تــقــريــرم عـــرضم يــتــمم
جملسيم علىم اي تخصصدم
يلراستهم اايكللدم ايقسمم

اجنمثمميإلقرار.م

يرفعمايتقريرمايخلصمع راجبدمايبرشلججماألكل ي يم صل
إيىمايلمندمايلائ دميلنلمماايخططمايلراسلدم)أام
عراججم حليدم ايبلللمفيم ايلراسلتم ع ل  م جملسم
يلنلمم ايلائ دم يلمندم إلحليتهم ايبلللم ايلراسلتم
عتلصلتيم ايتقريرم ايرفقم ايلراسلد(،م اايخططم
األ يـــدم اجــ ــلــعم اايــكــلــلــدم ايــقــســمم جملسيم
ااينلاهلماي تبلقدمعليجلجدمإيىمتطليرمايبرشلججم

األكل ي ي.

ايلراسلدم لل اايخططم يلنلمم ايلائ دم ايلمندم تقل م
ج لعم اجراجبدم األايىم اي رحلدم تقريرم علراسدم
اينلاهلمااأل يدميلتجققمجنمجطلعقتهلميل بليلرم
ايتلصلدم حليدم افيم اي رحلد،م يهذهم اي جل  م
علي لافقدمي كنمايبلءمفيماي رحلدمايتليلد.ميجقم
يلمندمايلائ دميلنلمماايخططمايلراسلدمأنمتنكام
ايخبراءم جنم أامجم لعدم أكل ي لدمجختصدم يمندم
ايتخصصم جمللم فيم ايخلرجيلنم ااي جك لنم
يلراسدمايتقريرماجنلقندماي سؤايلنمعنمإعلا هم

اعنمتلصللتهمماججتلاه.

اي رحلدم هذهم جخططم يبلنم ايتلييم ايتلضلجيم اايرسمم
يمندم تنكلام جنم علايدم قلئم،م أكل ي يم عرشلججم ي راجبدم
ايلمندم اينهلئيمجنم ايقرارم إيىم عليكللد/ايقسمم جتخصصدم
ع ل  م جملسم )أام ايلراسلدم اايخططم يلنلمم ايلائ دم

ايلراسلتمايبلللمفيمحليدمعراججمايلراسلتمايبللل(.

مجراحامجراجبدمعرشلججمأكل ي يمقلئم ك 	ص	|10
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ثانيًا: تصميم برنامج أكاديمي جديد  2.1.3.06

ايكللدم ايقسم/ع للم رئلسم يكلفم
ايلراسلدم اايخططم اينلمم يمندم
اي رحلدم يتنفلذم األكل ي يم عليقسمم
اي را م ايبرشلججم تص لمم جنم األايىم

استجلاثهمجنمخاللماينقلطمايتليلد:

بإعلا م راسدم لص ايلمندم تقل م
سلقم حلجدم جــلىم تلضحم
ايلطنلدم اايتن لدم ايب ام
ااي مت بلدمإيىماستجلاثم
اي كنم اي قترح.م ايبرشلججم
عب ام االســتــبــلشــدم يلمندم
 راسدماستطالعلدماايرجلعم
اي بللجلتم جــصــل رم ــىم إي

ايتليلد:

م ايبنريدمأ اي لار م ازار م
اايتن لدماالجت لعلد

م ازار مايب اب
م ــدمايــتــمــلريــدمت ــرفـ ــغـ ايـ

اايصنلعلد
م ايكلللتماي تنلعهدث
م ــلتمج ــ ــرك ــ ــن ــ أعـــــــــرزماي

فيم اايـــ ـــؤســـســـلتم
جمللمايتخصص

م ايتيمح اإلحصلءاتم  يلام
ــدم ــج ــصــل تـــــصـــــلرهمج
اإلحصلءاتمايبلجدمفيم

اي  لكد

اي تخصصدم لص ايلمندم تقل م
ينتهيم ــرم ــري ــق ت ــلا م ــ ــإع ــ ب

عتلصللتمتلضح:

م استجلاثمأ إيىم ايجلجدم
ايبرشلججماألكل ي ي

م استجلاثمب إيىم جلجدم حلجدم اجــل م عل م أام
ايبرشلججماألكل ي ي

فيمحليدمايتلصلدمعلستجلاثمايبرشلججماألكل ي يم لص
عنم جسجلدم بإعلا م راسدم ايلمندم تقل م ايمليلم
يتنغلام ايالزجدم ااي ل يدم ايبنريدم اإلجكلشلتم

ايبرشلججماي قترحم)ايخطدمايتنغلللد(.م

اايخطدم لص اي تخصصدم ايلمندم تقريرم عــرضم يتمم
ايقسمم جملسيم علىم اي قترحدم ايتنغلللدم

اايكللدميلراستهماجنلقنتهماجنمثممإقراره.م

ايبرشلججم لص عــلســتــجــلاثم ــخــلصم اي ايتقريرم يــرفــعم
األكل ي يمايمليلماايخطدمايتنغلللدماي قترحدم
إيىمايلمندمايلائ دميلنلمماايخططمايلراسلدم)أام
عراججم حليدم ايبلللمفيم ايلراسلتم ع ل  م جملسم
يلنلمم ايلائ دم يلمندم إلحليتهم ايبلللم ايلراسلتم
عتلصلتيم ايتقريرم ايرفقم ايلراسلد(،م اايخططم
األ يـــدم اجــ ــلــعم اايــكــلــلــدم ايــقــســمم جملسيم
استجلاثم إيىم عليجلجدم اي تبلقدم ااينلاهلم

ايبرشلججمايمليل.

ايلراسلدم لص اايخططم يلنلمم ايلائ دم ايلمندم تقل م
ج لعم اجراجبدم األايىم اي رحلدم تقريرم علراسدم
جنم يلتجققم ــدم ااأل يـ اايــنــلاهــلم اي رفقلتم
جطلعقتهلميل بليلرماي جل  ميهذهماي رحلد،مافيم
فيم ايــبــلءم ي كنم علي لافقدم ايتلصلدم حليدم
يلنلمم ايلائ دم يلمندم يجقم ايتليلد.م اي رحلدم
أكل ي لدم يمندم تنكام أنم ايلراسلدم اايخططم
ااي جك لنم ايخبراءم جنم جم لعدم أام جختصدم
ايتقريرم يلراسدم ايتخصصم جمللم فيم ايخلرجيلنم
اجنلقندماي سؤايلنمعنمإعلا هماعنمتلصللتهمم

اججتلاه.

اي رحلدم هذهم جخططم يبلنم ايتلييم ايتلضلجيم اايرسمم
يمندم تنكلام جنم علايدم جليل،م أكل ي يم عرشلججم يتص لمم
ايلمندم اينهلئيمجنم ايقرارم إيىم عليكللد/ايقسمم جتخصصدم
ع ل  م جملسم )أام ايلراسلدم اايخططم يلنلمم ايلائ دم

ايلراسلتمايبلللمفيمحليدمعراججمايلراسلتمايبللل(.

جراحامتص لممعرشلججمأكل ي يمجليل ك صل	|10
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المرحلة الثانية: تصميم . 2.3.06
أو تطوير البرنامج 

ايبرشلججم عتطليرم ايتلصلدم حليدم فيم
األكل ي يمايقلئممأامتص لممعرشلججم
اينلمم يمندم جــهــل م ــإنم فـ ــلم جــلي
عليقسمم ــلـــدم ايـــلراسـ ــطم ــط ــخ ااي
األكل ي يمترتكزمخاللمهذهماي رحلدم

علىمجلميلي:

تجليلماي رجبلدماألكل ي لدم لص
ــدمايــ ــنــلســبــدم ــل ــن ــه ــ  ااي
أنم يفضام اايتيم يلتخصصم

تنت امعلىماألقامعلى:

م اي هنلدمأ اي تطلبلتم
أام جــبــليــلــرم ع رجبلدم
ــلــل مهــلــئــدماعــتــ ــل م ش
جتخصصدم عــراجــمــيم
هلئدم جــنم عهلم جلصىم

تقليممايتبللم
م ــلتمب ــلرش ــق ــ  ــل تـــقـــريـــرمي

خ سدم جــعم اي رجبلدم
عراججمج لثلدمأامجنلظر م
أام ــ ــل م تـــكـــلنمجــبــت

جت لز مفيمايتخصص
م ــزمت ــرك ــ  ــلتماي ــب ــطــل ــت ج

ايـــلطـــنـــيميــلــتــقــليــمم
ااالعت ل ماألكل ي ي

م األكل ي لدمث اي تطلبلتم
جعم علالتسلقم ااي هنلدم

اي رجبللتمايلطنلد

 راسدمجتطلبلتماي رجبلدماألكل ي لدمايتيمتمم لص
اختللرهلماااليتزا معهلمجعمجراعل مايتليي:م

م اسلقمأ اي مت عم علحتللجلتم ايبرشلججم رعطم
ايب اماجتطلبلته.

م اإلطــلرمب جتطلبلتم جعم االتسلقم جتطلبلتم
اإلطلرم أام )سقف(م يل ؤهالتم ايسبل يم

ايسبل يميل ؤهالت.
م فيمت ايلائجهم ايبلييم ايتبللمم سللسلتم

اي  لكدمايبربلدمايسبل يد.
م استلبلبمأحلثماي ستملاتمفيمايتخصص.ث
م جتخصصلنمج م جنم تخصصيم عرأيم االستبلشدم

جنم اخاماخلرجمايملجبدم)أاميمندمأستنلريدم
علىمجستلىمايكللد(.

ايبرشلججم لص اأهـــلافم ــدم ارســلي رؤيـــدم جراجبدم
أام –م ايقلئمم ايبرشلججم فيم ايتطليرم الستلبلبم
يلبرشلججم جنلسبدم اأهلافم رسليدم رؤيدم تطليرم
ايملجبدم اأهلافم ارسليدم رؤيدم جعم علالتسلقم

يلبرشلججمايمليل.

ايتبلل لدم لص اايــ ــخــرجــلتم ــلافم ــ األه تجليلم
ايخريملنم خصلئصم اتجليلم يلبرشلججم ااي هنلدم
ااحتللجلتم ايب ام سلقم جتطلبلتم ضلءم فيم

ايتن لدمايلطنلد.

اايتبلمم لص ايتبللمم يغدم اختللرم
جتطلبلتم جعم اي تلافقدم
ــبــ ــامايــجــليــلــدم ــلقماي ــ س

ااي ستقبللد.

عليمهلتم لص قــلئــ ــدم تــجــليــلم
ــيمســلفم ــت ايــرئــلــســلــدماي
تلظفمخريميمايبرشلججمجنم
ايقطلعلنم)ايبل ماايخلص(.

ــلحــلاتم لص جــراجــبــدمعـــل ماي
اي بت ل م ــدم ــ ــل األكــل ي
ــلات(ماإلجــ ــليــلــدم ــ ــلح ــ )اي
تلصللتم حسبم اتلزيبهلم
ايــ ــرجــبــلــدماألكــل يــ ــلــدم
اي رجبلدم ــلتم ــلرش ــ ــق ااي
يلملجبدم كــ ــتــطــلــبــلتم
ــدمايــلــتــخــصــصم ــل ــل ــك ــل اي
اايجر م االختللريدم ايل لا م
ايتخصصم فيم اجلت(م )إنم
اي تطلبمايتلريبمايب لي.م

علي قرراتم لص قلئ دم إعـــلا م
ــلالتمايــ ــبــرفــلــدم ــم ــ  ــل ي
فيم اي قترحدم ااي هنلدم
حسبم اتلزيبهلم ايتخصصم
ــدم ــل ــ ــرجــب ــلتماي ــلـ ــلصـ تـ

األكل ي لد.

اإلرشــل يــدم 	ص ايخطدم إعـــلا م
علىم ــرراتم ــق ــ  اي يــتــلزيــعم

اي ستليلتمايلراسلد.

ايخبر م صل اتلصلفم ايبرشلججم تلصلفم استك للم
جنم اي بلم اين لذجم افــقم ااي قررم اي للاشلدم
األكل ي ي،م يلتقليممااالعت ل م ايلطنيم اي ركزم

جعمايتأكلمجنماينقلطمايهلجدمايتليلد:

م جــعم ججمأ ايبرشلججم تبلمم جخرجلتم صللغدم
اي هنلدم ااي بليلرم ايخريملنم خصلئصم
اإلطــلرم ع رجبلدم ايب ام ســلقم اجتطلبلتم
ايسبل يم اإلطــلرم أام يل ؤهالتم ايلطنيم
يل ؤهالت،ماإعلا م راسدمجتكلجلدمعنمجلىم

جنلسبتهل.م
م ايتلريسمب استراتلمللتم اتسلقم جنم ايتأكلم

تبلمم جخرجلتم جعم ايتقليمم اطرقم يلبرشلججم
ايبرشلججمع رجبلدماإلطلرمايلطنيميل ؤهالتم
)جصفلفدم يل ؤهالتم ايسبل يم اإلطلرم أام

تفصلللد(
م تبلممت جــخــرجــلتم ــلطم ــب ارت جصفلفدم ــلا م إعـ

اي قرراتمع خرجلتمتبلممايبرشلجج.
م ايلراسلدمث اي قرراتم يتلزيعم رجلتم ايتخطلطم

سلاءميألع للمايفصللدمأاماالختبلرماينهلئي.
م ايتبلل لدمج اي صل رم اتلفرم حلاثدم جنم ايتأكلم

اايكتبماي رجبلدميل قررمايلراسي

اي رحلدم هذهم جخططم يبلنم ايتلييم ايتلضلجيم اايرسمم
يمندم تنكلام جنم علايدم ايبرشلجج،م تطليرم أام يتص لمم
ايلمندم اينهلئيمجنم ايقرارم إيىم عليكللد/ايقسمم جتخصصدم
ع ل  م جملسم )أام ايلراسلدم اايخططم يلنلمم ايلائ دم

ايلراسلتمايبلللمفيمحليدمعراججمايلراسلتمايبللل(.
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يبرضم لص ع ام ارشــدم إقلجدم
ايبرشلججماألكل ي يماي طلرم
ذايم ع نلركدم ايمليلم أام

ايبالقد:

م ايتلريسمأ هلئدم أعــضــلءم
جنمايقسم

م جنمب اايخريملنم ايطالبم
شفسمايقسم

م جنمت ايتلظلفم جــهــلتم
ــنم)ايـــبـــل م ــل ــقــطــلع اي

اايخلص(
م ايــكــلــلــلتمااألقــســل مث

ايتيم أام ــ ــنــلركــدم اي
تلريسم فــيم ستنلركم

اي قرراتمايلراسلد

تلثلقمجرئللتماجالحللتماي نلركلنمفيمارشدم لص
ايب ا.

فيم لص اي نلركلنم اجالحللتم جرئللتم ــدم  راس
علىم ايالزجدم ايتبليالتم اإجــراءم ايب ام ارشــدم

ايبرشلجج.م

عرضمايبرشلججماي طلرمأامايمليلمعلىميمندماينلمم لص
اايخططمايلراسلدمعليكللدميل راجبدماايتأكلمجنم
استلفلءماآليلدماي قر ميتطليرمأامتص لممايبراجج.

احل م لص علىم ايمليلم أام اي طلرم ايبرشلججم عرضم
استلفلءم جنم اايتأكلم يل راجبدم عليكللدم ايمل  م

جتطلبلتمهلئدماالعت ل ميتخصصمايبرشلجج.مم

المرحلة الثالثة: المراجعة . 3.3.06جراحامتص لممأامتطليرمايبرشلجج ك لل	|10
الفنية للبرنامج 
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تطليرم جلفم ايكللدم ع للم يرفعم
ايبرشلججماألكل ي يمايقلئممأامجلفم
ايلمندم جنم ااي بلم ايمليلم ايبرشلججم
اينلمم ــل م احـ إيـــىم اي تخصصدم
)إيىم عليملجبدم ايلراسلدم اايخططم
علينسبدم ايبللل،م ايــلراســلتم ع ل  م
يبراججمايلراسلتمايبلللمإلحليتهميلمندم
ايلراسلدم اايخططم يلنلمم ايلائ دم
عليملجبد(معجلثمين اماي لفمعلىم

ايبنلصرمايتليلد:

جبللجلتمعلجدم لص

م ــفمعــليــكــلــلــد:مأ ــري ــب ــت اي
ايرسليد،م ايرؤيد،م ايننأ ،م
األهــــــــلاف،مأقــســل م
ــدم ــ ــّل ــبــل ايـــكـــلـــّلـــدماي
ااي سلراتم ااينببم

ااي راكز.
م شنأ مب عليقسم:م ايتبريفم

ايقسم،مايرؤيد،مايرسليد،م
ــلتم ــلرج األهـــــلاف،ماي
ي نجهلم ايتيم ايبل ّلدم
ايتجليلم ــعم ج ايــقــســمم
ايلقلقمي س ىمايلرجدم
يقلجهم ــلجــجم ــرش ع يــكــام

ايقسم.
م يتلزيعمت ايبل م ايهلكام

ايلحلاتمايلراسلد.
م ايخطدماإلرشل يدميتلزيعمث

اي قرراتمايلراسلد.م

اذيكمعتببئدماين لذجمرقمم)1(مإلقرارمعرشلججم راسيمجليلم
أامجطلر،ااين لذجمجنم)م-7 21(ميبراججمايلراسلتمايبللل.

تلصلفمايبرشلججماألكل ي يمااي قّرراتمايلراسّلدم لص
اجقررمايخبر ماي للاشلدم)إنماجل(مطبقًلميلن لذجم
ااالعت ل م يلتقليمم ايلطنيم اي ركزم جنم اي بلم

األكل ي ي.

تقل ماحل ماينلمماايخططمايلراسلدمعليملجبدم لص
جنم األكل ي يلنم ايخبراءم جنم ايبرشلججم عتجكلمم

 اخاماخلرجماي  لكد.

أام لص ايكللدم إيىم األكل ي يلنم ايخبراءم أراءم إرسللم
ايقسمماي ختصميلراسدمجرئللتهمماجالحللتهم.

آراءم لص ايبرشلججمافقم إجراءمايتبليالتمايالزجدمعلىم
اي جك لنماايخبراءماألكل ي يلن.

عرضمايبرشلججم) علل مأامعكليلريلس(معبلمإجراءم لص
ايتبليالتمعلىماحل ماينلمماايخططمايلراسلدم
جالحللتم استلفلءم جــنم يلتأكلم عليملجبدم
ع ل  م اعلىم األكل ي يلن،م اايخبراءم اي جك لنم
ايلراسلتمايبللل،معلينسبدميبراججمايلراسلتمايبللل(.

المرحلة الرابعة: . 4.3.06
تحكيم البرنامج 

اينهلئلدم لص اينسخدم تــبــرضم
جملسم عــلــىم يــلــبــرشــلجــجم

ايقسممإلقراره.

صلرتهم لص فيم ايبرشلججم يبرضم
اينهلئلدمعلىمجملسمايكللدم

إلقراره.

صلرتهم لص فيم ايبرشلججم يرفعم
اينهلئلدمإيىمسبل  ماكلام
ــدميـــلـــنـــؤانم ــبـ ــلجـ ــمـ ايـ
عــ ــل  م )أام األكــل يــ ــلــدم
حليدم فيم ايبلللم ايلراسلتم
جعم عللل(،م عراججم راســـلتم

اي ستنلاتمايتليلد:

م ججضرمجملسمايقسم.أ
م ججضرمجملسمايكللد.ب
م رئلسمت جبلييم جلافقدم

ججضرم علىم ايملجبدم
جملسمايكللد.

يرفعمايبرشلججمأليمجرحلدم)م لص
 عـــلـــل ،معــكــليــلريــلس،م
ايلمندم إيىم عللل(م  راســلتم
اايخططم يلنلمم ايلائ دم
عليملجبدمإلقراره،م ايلراسلدم
اتــرســامعــراجــجمايــلراســلتم
يب ل  م ــكم ذي عبلم ايبلللم
إلقرارهلم ايبلللم ايــلراســلتم
قبام ايب ل  م جملسم جنم
جملسم عــلــىم ايـــبـــرضم

ايملجبد.

المرحلة الخامسة: إقرار واعتماد . 5.3.06
البرنامج األكاديمي

يبرضمايبرشلججمفيمصلرتهماينهلئلدمعلىمجملسم لص
ايملجبدمإلقراره.

ايملجبدم لص جملسم ع لافقدم تنفلذيم قرارم يصلرم
علىمايبرشلججماي طلرمأامايمليلميبلغمعهمكامجنم
ع ل  م األكل ي لد،م يلنؤانم ايملجبدم اكليدم
ايلراسلتم عراججم حليدم )فــيم ايبلللم ايــلراســلتم

ايبللل(،ماايكللدماي ختصدمعليبرشلجج.
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خطلاتمإقرارمعرشلججمأكل ي يمعبلمايتطليرمأاماالستجلاث ك لل	|10
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إجراءات التطوير  والمراجعة . 4.06
األكاديمية  للبرامج  الدورية 

ومقرراتها الدراسية

أواًل: إجراءات التطوير في المقررات . 1.4.06
الدراسية لبرنامج أكاديمي قائم

ــ ــراجــبــدم ــلقــلــقمااي ــت ــمــبماي ي
األكل ي يم يلبرشلججم ايلقلقدم
عنلماستجلاثهمأامتطليرهماكذيكم
الم عجلثم ايــلراســلــد،م ايــ ــقــرراتم
أام يلتبليام حلجدم هنلكم تكلنم
األكل ي يم ايبرشلججم فيم ايتغيلرم
إقرارهم عبلم ايلراسلدم جقرراتهم أام
ايكلنم ايملجبد،م جملسم جــنم

رئلسم لصذيكمفيمأضلقمايجلا . إيــىم طلبًلم ايتلريسم هلئدم عضلم يقل م
يلضحم ايلراسيم اي قررم عتطليرم عرغبتهم ايقسمم
تقريرم يرفقم أنم علىم ايتطلير،م هذام جبرراتم فلهم
ايلطنيم اي ركزم ش لذجم افقم ايلراسيم اي قررم

األكل ي ي. ااالعت ل م يلتقليمم

اينلمم لص يمندم إيىم ايطلبم ايقسمم رئلسم يجلام
يلراسدم عليقسمماألكل ي يم ايلراسلدم اايخططم
إجراءهمعلىماي قررمايلراسي. ايتطليرماي قترحم

عليقسمم لص ايلراسلدم اايخططم اينلمم يمندم ترفعم
إيىم اي قترحم ايتطليرم فيم رأيهلم األكل ي يم

اي نلسبد. ايتلصلدم ألخذم ايقسمم جملسم

يـــرفـــعمجــمــلــسمايــقــســمم لص
تـــلصـــلـــتـــهمفــــيمحــليــدم
ايتطليرم علىم اي لافقدم
ــرحمفـــيمايــ ــقــررم ــت ــق ــ  اي
جملسم ــىم إيـ ــيم ــلراسـ ايـ

يإلقرار. ايكللدم

جملسم لص جلافقدم حليدم فيم
ايــكــلــلــدمعــلــىمايــتــطــليــرم
اعت ل م ــبــلم اع ايــ ــقــتــرحم
جبلييم جنم ايكللدم جملسم
يرفعم ــمــلجــبــد،م اي ــسم ــل رئ
ايتطليرم ع لضلعم خطلبم
ع للم جنم ايلراسيم يل قررم
اكلام سبل  م إيىم ايكللدم
ــدميـــلـــنـــؤانم ــبـ ــلجـ ــمـ ايـ
ــلم ــل ــ  األكـــل يـــ ـــلـــدم)ع
ايلراسلتمايبللل،مفيمحليدم
ايبللل(،م ايــلراســلتم عراججم
ايـــــكـــــلنمجـــنـــ ـــلاًلم

ايتليلد:م علي رفقلتم

م افقمأ اي قررم تلصلفم
ش لذجماي ركزمايلطنيم
ااالعــتــ ــل م يلتقليمم
اي خصصم األكل ي يم

يذيك
م ايلراسيمب اي قررم تقريرم

اي ركزم ــ ــلذجم ش افــقم
ايـــلطـــنـــيميــلــتــقــليــمم
األكل ي ي ااالعت ل م

م ايقسمت ججضرمجملسم
م ايكللدث ججضرمجملسم
م رئلسمج جبلييم جلافقدم

تلصلدم علىم ايملجبدم
ايكللد جملسم

األكل ي لدم لص يلنؤانم ايملجبدم اكلام يجلام
اي لضلعمإيىماحل ماينلمماايخططمايلراسلدم
)علينسبدميبراججم ايرأيم عليلكليدميللراسدماإعلاءم

ايملجبلد(.م اي رحلدم

)أام لص ايلراسلدم اايخططم اينلمم احــل م ترفعم
ايلراسلتم حليدم فيم ايبللل،م ايلراسلتم ع ل  م
يلنلمم ايلائ دم ايلمندم ــىم إي رأيــهــلم م ايبللل(م

ايلراسلد. اايخططم

يل قررم لص اي قترحم ايتطليرم جــلضــلعم يــبــرضم
يلنلمم ايلائ دم ايلمندم علىم ايقلئمم ايلراسيم
ايتلصلدم ألخذم عليملجبدم ايلراسلدم اايخططم

اي نلسبد.م

يلنلمم 	ص ايلائ دم ايلمندم جلافقدم حليدم فــيم
ايتطليرم علىم عليملجبدم ايلراسلدم اايخططم
)إنم اي لضلعم يرفعم ايلراسي،م يل قررم اي قترحم
إيىم ايليلا(م هذام فيم ار م جلم حسبم األجرم يز م

العت ل ه. ايملجبدم جملسم
التالية  ــراءات  اإلج اتباع  ويجب 
إلقرار تطوير مقرر دراسي قائم: 
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ثانيًا: إجراءات المراجعة الدورية . 2.4.06
للبرامج األكاديمية

ايملجبدميلنؤانم حرصًلمجنماكليدم
ايبراججم جل  م يض لنم األكل ي لدم
ــدماتــجــســلــنــهــلمافــقم ــل ــ  ــل ي األك
اتقليمم ي راجبدم ااضجدم إجراءاتم
األكــل يــ ــلــدم ــراجــجم ــب اي اتجسلنم
تطبقم يــذام ايلراسلد،م ااي قرراتم
شلجاًلم تقلي ًلم اريًلم إجراءم ايلكليدم
ذيكم ايكلنم األكل ي لد،م يلبراججم
جنمخاللمتطبلقماإلجراءاتمايتليلد:م

ــسمايــقــســمم لص ــلـ ــل مرئـ ــقـ يـ
يمندم عــتــلجــلــهم ايــبــلــ ــيم
ايلراسلدم اايخططم اينلمم
عتقليمم يلقلل م عليقسمم
يلبرشلججم شــلجــام  اريم
حسبم ايقلئم،م األكل ي يم
كليتليي:م ايبرشلججم شلعلدم

م سنلاتمأ ثالثم كام جر م
ايثالثم ايلعلل م يبراججم
سنلاتم)6مجستليلت(.

م جر مكامخ سمسنلاتمب
ايبكليلريلسم يبراججم
 8( ــلاتم ــنـ األرعـــــعمسـ

جستليلت(.
م سنلاتمت ستم كام جر م

ايبكليلريلسم يبراججم
 10( سنلاتم ايخ سم

جستليلت(.

م ــراجــجمث ــب ــلاتمي ــنـ ــتمسـ ــامسـ ــر مكـ ــ ج
 12( ســنــلاتم ايــســتم ايبكليلريلسم

جستلى(.
م يــبــراجــجمج عــليــنــســبــدم سنتلنم ــام ك ــر م جـ

ايبليي اايلعلل م اي لجستلرم
م يبراججمح علينسبدم سنلاتم ثالثم كام جر م

ايلكتلراه

ايلراسلدم لص اايخططم اينلمم يمندم تتليىم
علآلتي:مممم عليقسمم

م يلبرشلججمأ ايسنليدم ايتقلريرم جراجبدم
اتقلريرم ايلراسلدم اي قرراتم اتقلريرم
ش لذجم افقم اي بل م اي للاشلدم ايخبر م
ااالعت ل م يلتقليمم ايلطنيم اي ركزم

األكل ي ي.م
م ايخريملنب تقيلممجلىمتجققمخصلئصم
م ــجــقــقمجـــخـــرجـــلتمايــتــبــلــممت ــلىمت ــ ج

ايبرشلجج جنم اي ستهلفدم
م ايبل مث اي ستلىم حــللم تقريرم إعـــلا م

ايبرشلجج يلمل  مفيم
م تجليلمشقلطمايقل ماايضبفج

م يتجسلنمح خطدم ــلا م إعـ
عليبرشلجج ايضبفم شقلطم

م األ اءمخ جؤشراتم تجللام
ا راســدم عرشلجج،م يكام
ايطالبم تــقــل م جــلىم
فيمايبراجج،ماجبلالتم
ــل،م ــهـ ــمميـ ــ ــه ــ ــلج ــ ــ  ــ إت
اتــقــيــلــ ــلتمايــطــالبم

اايبراجج يل قرراتم
م ــراجـــبـــدمتــجــلــلــالتم  جـ

ايخلصدم ــبــلشــلتم االســت
جنم اي ستفللينم عرضلم
ــبــراجــجماغــلــرهــلمجنم اي
اي ختلفدم االستبلشلتم
ــصمايـــــلراسم ــل ــخ ــل ات
اي ستفل  مجنمايتغذيدم
ايــــــراجــــــبــــــدمجـــنم

اي ستفللين

تقل ميمندماينلمماايخططم لص
بإعلا م عليقسمم ايلراسلدم
عتلصللتم ينتهيم تــقــريــرم

تلضح:

م ــجمأ ــلجـ ــرشـ ــبـ ــدمايـ ــ ــلج ــ ح
إيىم ايقلئمم ايــلراســيم

ايتطلير
م حلجدمب اجــل م عــل م أام

ايبرشلججم يتطليرم جلجدم
ايقلئم ايلراسيم

عتطليرم لص ايتلصلدم حليدم فيم
ايقلئمم ايلراسيم ايبرشلججم
يتممعرضمتقريرميمندماينلمم
اايخططمايلراسلدمعليقسمم
ــسمايــقــســمم ــل عــلــىمجــم
ايتلصلدم ــذم اأخ يللراسدم

اي نلسبد.م

عتطليرم لص ايقسمم جملسم تلصلدم حــليــدم فــيم
يمندم تقريرم عرضم يتمم ايقلئمم ايلراسيم ايبرشلججم
اجرفقلتهم عليقسمم ايلراسلدم اايخططم اينلمم
عليكللد،م ايلراسلدم اايخططم اينلمم يمندم علىم

ايكللد.م ترفعمتلصلتهلمإيىمجملسم اايتيم

تطليرم لص علىم ايكللدم جملسم جلافقدم حليدم فيم
ايملجبدم رئلسم جبلييم جلافقدم اعبلم ايبرشلججم
ايكللدم ع للم جنم خطلبم يرفعم اي جضر،م علىم
)أام األكل ي لدم يلنؤانم ايملجبدم اكلام إيىم
ع للمايلراسلتمايبلللمفيمحليدمعراججمايلراسلتم

ايبللل(مايرفقمعه:

م ايــلراســلــدمأ اايــخــطــطم اينلمم يمندم تقريرم
ااينلاهلم األ يـــدم ج لعم ــهم اع عليقسم،م
ايبرشلججم تطليرم إيــىم عليجلجدم اي تبلقدم

ايلراسي
م ايقسم.ب ججضرمجملسم
م ايكللدت ججضرمجملسم
م علىمث ايملجبدم رئــلــسم جبلييم جــلافــقــدم

اي جضر

األكل ي لدم لص يلنؤانم ايملجبدم اكلام يجلام
اج لعم األكل ي يم ايبرشلججم تطليرم جلضلعم
ايلاخللدم ايــ ــراجــبــدم فــريــقم إيــىم جرفقلتهم
عليملجبدمي راجبدمتلصلفمايبرشلججماتلصلفلتم
جقرراتهمايلراسلدم،ماإعلا متقريرمعتلصللتمافقًلم

ين لذجم)5(.

ايلراسلتم ع للم يجلام ايبللل:م ايلراسلتم يبراججم علينسبدم
اج لعم األكل ي يم ايبرشلججم تطليرم جلضلعم ايبلللم
عليملجبدم ايلاخللدم اي راجبدم فريقم إيــىم جرفقلتهم
ي راجبدمتلصلفمايبرشلججماتلصلفلتمجقرراتهمايلراسلدم

،ماإعلا متقريرمعتلصللت.
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 ائر ماي راجبدمايلاريدم ك لل	|10
يلبراججماألكل ي لدم يرسامتقريرمفريقماي راجبدم لص

اكلام يسبل  م ايلاخللدم
ــدميـــلـــنـــؤانم ــبـ ــلجـ ــمـ ايـ
ســبــل  م أام األكــل يــ ــلــدم
ايبلللم ايـــلراســـلتم ع للم
ايبل يم يلقسمم إلرسليهم
تلصللتم اي بنيمالستلفلءم
ايلاخللد،م اي راجبدم فريقم
ــللمكــلجــام ــ اإعـــــل  مإرسـ
ايملجبدم يلكليدم اي بلجلدم
أام األكل ي لدم يلنؤانم
ايبلللم ايــلراســلتم يب ل  م
ايلراسلتم عراججم حليدم فيم

ايبللل.

ــلمجنم 	ص ــأك ــت اي ــدم ــلي فـــيمح
اإلجراءات،م ج لعم اكت للم
علىم اي لضلعم عرضم يتمم
يلنلمم ايــلائــ ــدم ايلمندم
ألخذم ايلراسلدم اايخططم

اي نلسبد. ايتلصلدم

ايلمندم صل تلصلدم حليدم فيم
اايخططم يلنلمم ايلائ دم
علىم علي لافقدم ايلراسلدم
ايبرشلججم تطلير/تبليام
خطلبم يرسام األكل ي ي،م
ايلمندم عتلصلدم تنفلذيم
إيـــىمايــكــلــلــدماايــقــســمم
اإلجــراءاتم ألخذم اي بنيم
يتبليام يتطلير/م اي نلسبدم
اي راحام ــقم اف ايبرشلججم
ايثلشيم عليفصام ايتفصلللدم
يرسام أام ايليلام هذام جنم
عتلصلدم تنفلذيم خطلبم
ــبــ ــل  م ــىمي ــ ــدمإي ــمــن ــل اي
حليدم فيم ايبلللم ايلراسلتم

ايبللل.م ايلراسلتم عراججم
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ثالثًا: معايير قياس وتقويم األداء )دائرة . 3.4.06
التقويم( لبرامج جامعة الحدود الشمالية 

األكاديمية

جتطلبلتم جــعم ــســلقم االت يتجقلقم
ــل يم ــســب ــلرماي ــ ــ ــرماإلط ــل ــلي ــب اج
االستلفلءم )ســقــف(،م يل ؤهالتم
ض لنم جبليلرم استلفلءم جتطلبلتم
ــمــل  مااالعــتــ ــل ماألكــل يــ ــيم اي
ايجلا م جلجبدم ــرتم أق ايلطني،م
يتقليمم رئلستلنم آيلتلنم اين ليلدم

عراجمهلماألكل ي لدمه ل:م

آيللتمايتقليمماي بلشرم 	

آيللتمايتقليممغلرماي بلشر 	

اع لللتم أسليلبم اتتبل م تتض نم
يقللسم اي بلشرم اايقللسم ايتقليمم
تبلمم اجخرجلتم خريميم خصلئصم
ايبراججماألكل ي لدماج لعمجقرراتهلم
ع لمفيمذيكمجقرراتمجنلريعمايتخرجم
ايرسليدم أام ايبجثيم اي نراعم أام
اي للاشلد/االجتللز،م ايخبر م ايبل لدم
جعم ارتــبــلطــهــلم ع رجبلدم اتــتــنــلعم
عرشلججم كام جقرراتم تبلمم جخرجلتم
ايكتلبلدم ــلراتم ــب ــت االخ اأهــ ــهــل:م
فيم ايطلبدم اتقيلمم اايب للد،م
فيم ــل اتم ــلـ ــبـ ايـ أام ــلجــام ــب ــ  اي
ايصجلد،م أام ايطبلدم ايتخصصلتم
افتراتمايتلريبميلخبر ماي للاشلدمأام
اينفهلد،م ااالجتجلشلتم االجتللز،م

اايتلريبم ايجلالت،م ا راســدم ايتخرج،م عجلثم اجنلريعم
عليبلل اتميلتخصصلتمايطبلدمأامايصجلد.

تلضحماي صفلفلتمجنم)1(مإيىم)4(مارتبلطمطرقمايتقليمم
خريميم خصلئصم جعم ايتلريسم ااستراتلمللتم اي بلشر م
نتلئجم ايبراججماألكل ي لدماجخرجلتمتبل هل،ماعلستبراضم
ايتقليممسنليًلمافقًلميخطدمتقليمماي قرراتميكام فبدم
جنمايطالبمفيمكامعرشلجج،مايتممع امتقريرمجفصامعنم
علىم اقللسًلم عرشلجج،م يكام ايسنليم ايتقريرم فيم اينتلئجم
ي خرجلتم اايرعطم ايتلزيعم جصفلفدم اع رجبلدم ذيــك،م
ايتبلممفيمكامعرشلججمجعماي قرراتمايلراسلدمفيمايخطدم
ايلراسلدمحسبم)اي صفلفدمرقمم5(ميتممتقليممجخرجلتم

فصام كــام فــيم ــ ــقــرراتم اي تبلمم
نتلئجم اتستبرضم أكل ي ي،م  راسيم
اي قررم تقريرم ش لذجم فيم ايتقليمم

ايلراسي.م

اافقًلميذيكميتممايتجققمجنمتجقلقم
ايخريملنم خصلئصم جنم يكاًلم ايطلبدم
عرشلججم كام فيم ايتبلمم اجخرجلتم
االنتهلءم يلىم اي بلشر م ايطرقم عبرم
يكام ايلراسلدم اي قرراتم تقليمم جنم
 فبدمجنمايطالب،مااستخلا منتلئجم
تقليمماي قرراتميقللسمايتقل مفيم
تجقلقمجخرجلتمتبلممايطلبدمكنقلطم
اي ست رم اايــتــقــيــلــمم جــرجــبــلــدم

)اي صفلفدمرقمم6(.م

فيم ايتقل م ي لىم ايقللسم ايتمم
تبلمم ي خرجلتم ايطلبدم تجقلقم
خاللم جنم ــكم اذي جبلشرً م ايطلبدم
عرشلججم كام استلفلءم جنم ايتجققم

أكل ي يميل تطلبلتماألتلد:

)6(م إيىم )1(م جنم اي تطلبلتم تركزم
ايطلبدم تجقلقم جنم ايتجققم علىم
اتركزم اي قررات،م تبلمم ي خرجلتم
اي تطلبلتممجنم)7(مإيىم)12(معلىم
ايتجققمجنمتجقلقمايطلبدميخصلئصم
ايبراججم تبلمم اجخرجلتم ايخريملنم
اي تطلبلتم تركزم بلن لم األكل ي لد،م
اينتلئجم تجللام علىم 15م إيــىم 11م

 17 ام 16م اي تطلبلتم ماتبتبرم ااي تلعبد،م ايب ام اخططم
األكل ي لدم ايبراججم جــل  م عنم قليدم اجــؤشــراتم آيلدم
عنكام ايتبلمم ي خرجلتم ايطلبدم تجقلقم جنم اايتجققم
ايتبلمم اجخرجلتم ايتقليمم طرقم أنم جنم يلتأكلم جلازيم
يسلقم ايطلبدم اإلعلا م يلبراججم اجنلسبدم يلتجققم قلعلدم

ايب امااختبلراتمايهلئلتمايتخصصلدمااختبلراتمقللس.

متطلبات وآليات التقويم المباشر  1.3.4.06
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 :1 المتطلب 
جخرجلتم اتص لمم عنلءم ُشهجم جراجبدم
ايتبلمميلبراججماألكل ي لدمعلججمكاًلمجنم
األكل ي لدم ااي بليلرم ايخريملنم خصلئصم
ااي هنلدميكامتخصصمارعطهلمع صفلفدم
اإلطلرم ع رجبلدم اي قرراتم جعم جفصلدم
ــف(،م ــق ــ ــؤهــالتم)س ــل ايــســبــل يمي
ايثليثم اي بللرم جتطلبلتم ااستلفلءم
ض لنم جبليلرم جنم اايتبلم(م )ايتبللمم
ااي قر م األكل ي يم يالعت ل م ايمل  م
ااالعت ل م يلتقليمم ايلطنيم اي ركزم جنم
األكل ي يم)اي صفلفلتمجنم1مإيىم6(.م

جصفلفدمرقمم)1(:مرعطمخصلئصم ك لص	0 01و1
ايخريملنمع خرجلتمتبلممايبرشلجج

جصفلفدمرقمم)2(متجليلمجخرجلتمتبلمماي قرراتمااحتسلبمارتبلطهلم ك لص	0 01و1
فيمتجقلقمجخرجلتمتبلممايبرشلججماخصلئصمايخريملن

خصائص الخريجين المطورة للجامعة
مخرجات تعلم البرنامج )بمرجعية سقف(

4 3 2 1

اي برفدم)اينلريلتماايجقلئق(م 1

1-1

2-1

اي هلراتم)ايتطبلقمايب ليميل برفد( 2

1-2

2-2

ايكفلءاتم)االستقاليلدمااي سؤايلد،مااي  لرسد،ماايس لت(م 3

1-3

2-3

رمز مخرج التعلم المرتبط للبرنامج )نسبة 
ارتباط المخرج مع مخرجات تعلم البرنامج( مخرجات التعلم للمقرر

اي بلرف 1

1-1

2-1

اي هلرات 2

1-2

2-2

ايكفلءات 3

1-3

2-3
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جصفلفدمرقمم)3(مرعطمجخرجلتمتبلممايبرشلججمعبلم ججمخصلئصمايخريملنم ك لص	0 01و1
ااي بليلرماي هنلدمع خرجلتمتبلمماي قررات

جصفلفدمرقمم)4(ماالتسلقمبلنمطرقمايتقليممااستراتلمللتمايتلريسم ك لص	0 01و1
جعمجخرجلتمايتبلمميكامجقررمفيمايخطدمايلراسلد

جصفلفدمرقمم)5(ماالتسلقمبلنمطرقمايتقليممااستراتلمللتمايتلريسمجعمجخرجلتماي قررميكام ك 	ص	0 01و1
جقررمفيمايخطدمايلراسلد،ماتجليلمجستهلفلتمقللسهل

جصفلفدمرقمم)6(ماالتسلقمبلنمطرقمايتقليممااستراتلمللتمايتلريسماايتبلممجعمجخرجلتمايتبلمم ك صل	0 01و1
يكامعرشلجج،ماتجليلمجستهلفلتمقللسهل

م)استخل مايترجلزمايتلييمعبلماحتسلبمشسبدماالرتبلطميكامجخرجدمعلىمجستلىماي قرمرمجعمجخرجلتم
تبلممايبرشلجج:مس:مجستلىمايتأسلس،مر:مجستلىماي  لرسد،مت:مجستلىمايت كن(

مخرجات التعلم للبرنامج

الكفاءاتالمقررات المهارات المعارف

ك.. ك2 ك1 ع.. 1 2 .. ع2 ع1

جقررم.....

جقررم.....

جقررم.....

جقررم.....

جقررم.....

طرق التقويم استراتيجيات التدريس الرمز

اي بلرف 1

1-1

2-1

اي هلرات 2

1-2

2-2

ايكفلءات 3

1-3

2-3

التعليق على 
نتائج القياس

نتيجة التقويم طرق 
التقويم

رمز االرتباط مع 
مخرج التعلم 

للبرنامج
المستوى مخرجات تعلم المقرر

الفعلي
المستوى 

المستهدف
اي بلرف 1

1-1

2-1

اي هلرات 2

1-2

2-2

ايكفلءات 3

1-3

2-3

نتائج التقويم مستوى األداء 
المستهدف

استراتيجيات 
التدريس

طرق التقويم 
)مباشر – غير مباشر( مخرجات التعلم

اي بلرف
جبلشر :

غلرمجبلشر : ع..

جبلشر :
غلرمجبلشر : ع..

اي هلرات

جبلشر :
غلرمجبلشر : .. 

جبلشر :
غلرمجبلشر : .. 

ايكفلءات

جبلشر :
غلرمجبلشر : ك..

جبلشر :
غلرمجبلشر : ك..
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:2 المتطلب 
طرقم ــســلقم ات جصفلفدم تجكلمم
ايتلريسمجعم ايتقليممااستراتلمللتم
تبلمم اجخرجلتم ايخريملنم خصلئصم
ايبراججماألكل ي لدمايكامجقررمجنم
يكام ايــلراســلــدم ايخطدم جــقــرراتم

عرشلجج.م

 :3 المتطلب 
اي قررم تلصلفم اتجكلمم جراجبدم
عرشلججم كام جقرراتم جنم جقررم يكام
بلنم جلم االرتبلطم ا راسدم أكل ي يم
جعم ــرراتم ــق ــ  اي تبلمم جــخــرجــلتم
ع رجبلدم ايبرشلججم تبلمم جخرجلتم
جتطلبلتماالعت ل مايلطني.م)جرفقم
ايملجبدم يلكليدم ايزجنلدم ايخطدم
عراججم يتجكلمم األكل ي لدم يلنؤانم

ايملجبدمخلرجلًل(

:4 المتطلب 
ايتقليمم طــرقم ــســلقم ات جــراجــبــدم
ااستراتلمللتمايتلريسمجعمجخرجلتم
جقررم ايكام عرشلججم ايتبلممفيمكام
ايلراسلد.مايتطلبمجنم جنمجقرراتهم
كامعرشلججمتقليممخطدمجفصلدمعنم
جخرجلتم جعم ايتقليمم طرقم ارتبلطم
تبلممكامجقررم راسيمفيمايخطدم
جراجبتهلم اآيللتم اي قر ،م ايلراسلدم
األقسل م فــيم االخــتــبــلراتم )يمندم
ايبل لد،مأامعبرمجراجبدمزجلامجنلظر،م

أامعبرماي قلرشلتماي رجبلد(

:5 المتطلب 
ايتقليمم طــرقم ــســلقم ات جــراجــبــدم
ايخريملنم خصلئصم جعم اي بلشر م
ايكام ايتبلمم اجخرجلتم يلبراججم
اطرقم االختبلراتم تجكلمم عبرم جقررم
ايتقليمميكامجقررم راسيمااي قرر م
فيمكامتلصلفمجقررمفيمايخططم

ايلراسلد.مم

:6 المتطلب 
اجخرجلتم ايخريملنم يتقليممخصلئصم إعلا مجصفلفدم
اي صفلفدم اهذهم ايبرشلجج.م يقلجهم جقررم يكام ايتبلمم
ايطلبدم تجقلقم فيم ايتقل م جلىم يقللسم تستخل م
اي قرراتم تبلمم اجخرجلتم ايبرشلججم خريميم يخصلئصم
اايتيمعلارهلمتسلهممفيمقللسمايتقل مفيمتجقلقم
افقًلم جــلراســدم عنسبم ايبرشلججم تبلمم جــخــرجــلتم

يل صفلفدمرقمم)6(.

:7 المتطلب 
فيم جقررم يكام ايتبلمم جخرجلتم تقليمم نتلئجم إ راجم
فصام خاللمكام يقل م جقررم يكام اي قررم تقريرم ش لذجم
ايتقليممفيم نتلئجم االعتبلرم عبلنم األخذم أكل ي ي،مجعم
جرجبلد.م جقلرشلتم كنقلطم ايسلعقدم اي قرراتم تقلريرم
جلزشدم شسبم علىم جقسمم تبلمم جخرجم يكام )جخططم
فيم ارتبلطهلم اشسبم اي بلشر م ايتقليمم عطرقم ترتبطم

تجقلقمجخرجلتمتبلممايبرشلجج(

 :8 المتطلب 
اي قرراتم تبلمم ي خرجلتم ايطالبم تجصلام تجللام
جخرجلتم )جصفلفدم ايبرشلججم تبلمم ع خرجلتم ارعطهلم
 5 رقمم اي صفلفلتم جلزاشد،م عنسبم ارعطهلم ايتبلمم

ا6(.

 :9 المتطلب 
ايلراسدم الئجدم ي رجبلدم افقًلم ايطلبدم تجصلام تصنلفم
ااالختبلراتماي ب للمعهلمفيمايملجبلتمايلطنلدمفيم
جملسم عنم اايــصــل رم ايسبل يدم ايبربلدم اي  لكدم
 A(ممشلل متقليرمججل مجسبقًلم.)ايتبللممايبلييم)سلعقًل

.)FماDماCماBا

 :10 المتطلب 
ي خرجلتم ايطلبدم تجقلقم فيم ايتقل م جلىم قللسم
ايتبلممفيمايبرشلججمعلاسطدمجؤشراتماأل اءمايرئلسدم
)KPIs(ميكامجخرجمتبلممافقًلمي بللرماأل اءماي جل مجنم
اكليدمايملجبدميلنؤانماألكل ي لدم)أامجملسمع ل  م

ايلراسلتمايبللل،معلينسبدميبراججمايلراسلتمايبللل(.م

ايتقليرم جنم األ شىم يلجلم ايطلبدم تجقلقم شسبدم »تبتبرم
يطرقم ك جصلدم جقبلاًلم إشملزًام فلقم اجلم )D(م ٪60م
تقليممجخرجلتمتبلمماي قرراتماايبراججمفيمجرحلتيم

ــلس،مجعم ــلري ــلي ــك ــب ــل مااي ــل ــلع اي
جؤشراتم تجللام يتمم أنم جالحلدم
يجل هلم عرشلججم كــام فــيم يلت لزم
ايقسممايبل يمعليتنسلقمجعمع ل  م
تجقلقم شسبدم تبتبرم بلن لم ايمل  ،م
ايتقليرم جنم ــىم األ ش يلجلم ايطلبدم
جقبلاًلم إشملزًام فلقم اجلم )C(م ٪70م
جخرجلتم تقليمم يطرقم ك جصلدم
تبلمماي قررات،م%80م)B(ماجلمفلقمم
يطرقم ك جصلدم جقبلاًلم ــلزًام ــم إش
تقليممكامجخرجمجنمجخرجلتمتبلمم
عراججمايلراسلتمايبللل،مجعمجالحلدم
فيم يلت لزم جؤشراتم تجللام يتمم أنم
كامعرشلججميجل هلمايقسممايبل يم

عليتنسلقمجعمع ل  مايمل  «مم

ضــلءم فــيم األ اءم تجللام ــمم ــت اي
اي ئليدم »اينسبدم اي ستهلفم
األ شىم ايجلم ايذينمحققلام يلطالبم
ايلعلل م يبراججم أكثرم أام ٪م 60م )أيم
اايبكليلريلس،م%70ماامأكثرميبراججم
ايلراسلتمايبللل(مفيمججصلدمطرقم
ايصلدم ذاتم ايتبلمم جخرجلتم تقليمم
جلزاشدم عنسبم ارعطهلم علي قرراتم
ايطلبدم تجقلقم قللسم فيم تسهمم
جستلىم علىم تبلمم جخرجم يكام

ايبرشلججم».

:11 المتطلب 
جؤشراتم تجللام نتلئجم ضــلءم فيم م
فيم ايتقليمم نتلئجم اتجللام األ اء،م
ينتلئجم علإلضلفدم جقررم راسي،م كام
تجللامنتلئجمايتقليمميل قرراتمايتيم
تقل متبلعًلميكام فبد،ميتممجراجبدم
اي ستلينم علىم ايتبلمم جخرجلتم
ايبراجميمايكامجقررمع لمفيمذيكم
ــرقمايــتــقــليــممااســتــراتــلــمــلــلتم طـ

ايتلريسماجنلسبدماي خرج.

 :12 المتطلب 
يتجسلنم جليل م جستهلفلتم تجليلم
ايلراسلدم ااي قرراتم ايبراججم جل  م
اذيكمجنمخاللماي قلرشلتماي رجبلدم

أام ايسبل يدم ايملجبلتم تقل مفيم عراججمج لثلدم جعم
ايخلرجلد.

 :13 المتطلب 
ايلاخللد،م اي رجبلدم اي قلرشلتم األ اءمفيمضلءم تجللام

ااي ستهلفلتمجنماي قلرشلتماي رجبلدمايخلرجلد.

 :14 المتطلب 
ع ام اخططم تلصللتم تلضعم األ اءم تجللام علىم عنلءم

يلتجسلنلت.

:15 المتطلب 
جتلعبدمتنفلذمجلمسبقمعنلمتقليممكامجقررميكام فبدم
ايطلبدم تجقلقم جنم يلتأكلم سنليًلم عرشلججم كام فيم

ي خرجلتمتبلممايبرشلجج.

:16 المتطلب 
ايطلبدم تجقلقم فيم ايتقل م قللسم إيــىم علإلضلفدم
اي قلجدم اي قرراتم عبرم ايبراججم ايتبلممفيم ي خرجلتم
فيمايخططمايلراسلدماجتطلبلتماستلفلءماي صفلفلتم
جنم1مإيىم6،ميتطلبمجنمكامعرشلججمأكل ي يمقللسم
جقرراتم فيم جبلندم تبلمم ي خرجلتم ايطلبدم تجصلام
اجنم عرشلججم كام فيم ايبلللم اي ستليلتم فيم جبلندم
ايخبر م فتر م ي خرجلتم ايطلبدم تجقلقم قللسم أه هل:م
ايتخرج،م ايتخرج/جنراعم االجتللز/عجثم اي للاشلد/سندم
اي ب للد/ ايتلريبم ي هلراتم ايطلبدم تجقلقم اكذيكم
اتجقلقم ايصجلد،م أام ايطبلدم يلتخصصلتم ايسريريدم
تجللام ام ايبل يم عليبجثم جرتبطم تبلمم ي خرجم ايطلبدم
يلقلل اتم قليًلم جؤشرًام ايقللسللتم هذهم تبتبرم اينتلئج.م
ايبل ي/ ايملجبد/ايكللد/ايقسمم فيم األكل ي لدم
ايملجبدمعنمجلىم ايمل  مفيم ايبرشلججماي سؤاييم
تجقلقمايطلبدمي خرجلتمتبلممايبراججماتهلئتهمميخلضم

اختبلراتمايهلئلتمايتخصصلدماقللس.

 :17 المتطلب 
تجللامجؤشراتم ايملجبدم عرشلججمفيم يتطلبمجنمكام
اي هنلدم ايتخصصلتم هلئلتم اختبلرم فيم ايخريملنم أ اءم
جراجبدم فيم فبللم عنكام سلسهمم اهــذام اقللس،م
ايتلريبم فتراتم تبلمم اجخرجلتم ايخريملنم خصلئصم

ايب ليماايخبر ماي للاشلد.
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متطلبات وآليات   2.3.4.06
التقويم المباشر

جلخصم ار مايتقليممعملجبدم ك لل	|10
ايجلا ماين ليلد

ايتقليمم اع لللتم أسليلبم تن ام
تقليمم ايــ ــبــلشــر م غلرم اايــقــلــلسم
علاسطدم ايبرشلججم تبلمم جخرجلتم
استطالعمأراءماي ستفللينمجنمعراججم
ايطلبدم رأيم أه هل:م اجنم ايملجبدم
تخرجهمم قبام األخلرم اي ستلىم فيم
جنمايبراججماألكل ي لد،مااجهدمشلرم
اطرقم ايتبلمم جخرجلتم عنم ايطلبدم
ايتقليممااستراتلمللتمايتلريسمفيم
اكذيكم جقررم راســي.م كام شهليدم
فيم ايطلبدم أراءم استطالعلتم تبتبرم
اي للاشلد/ ايــخــبــر م تــلريــبم فــتــر م
ايتخرج/تلريبم االجــتــلــلز/جــنــراعم
أام ايطبلدم يلتخصصلتم ايبلل اتم
ا راسدم اي ب للدم ايصجلد/ايتملربم
عنم ــرراتم ــق ــ  اي عببضم ايــجــلالتم
جخرجلتمايتبلممخاللمهذهمايفتراتم
تجقلقم جنم ايتجققم طرقم أهمم جنم
ــيمايــبــراجــجم جــخــرجــلتمايــتــبــلــممف
ش لذجم اضلفتم اقــلم األكل ي لدم
االستبلشلتمك لجقمجعمهذامايليلا.

ايالزجدم اي تطلبلتم اتلبلدم ايتجقلقم
فل لم ايلطنيم ايبراجميم يالعت ل م
اي بلشر ،م غلرم ايتقليمم طرقم يخصم

افرتماكليدمايتطليرماايمل  مفيمايملجبدمعبرمع ل  م
ايمل  مااالعت ل ماألكل ي يمعل ماستبللشلتمالستطالعم
سلسهمم اايتيم ايملجبدم عراججم جنم اي ستفللينم أراءم
ايطلبدم تبلمم اجخرجلتم خصلئصم جراجبدم فيم تجلللهلم

فلهل،ماتن ا:

استبلشدمتقليممايبرشلججم)طالبماي ستلىماألخلرم لص
فيمايبرشلجج(.

استبلشدمتقليمماي قرر. لص

استبلشدمخبر مايطليب لص

عنم لص ايخريملنم )رأيم اتن ام ايخريملنم استبلشدم
ايبرشلجج،م تبلمم اجخرجلتم ايخريملنم خصلئصم

اايخبر ماي للاشلد،مااألشنطدمايالصفلد(

ايتلظلفمعنم لص أرعلبمايب اماجهلتم استبلشدمرضلم
ايبراججم تبلمم اجخرجلتم ايخريملنم خصلئصم

األكل ي لد.

تبلمم لص ي خرجلتم ايطلبدم عتجقلقم خلصدم استبلشلتم
فتراتمايخبر ماي للاشلدمفيماي قرراتمايب للدمأام

ايتيمتجليمفتراتمع للد/مخبر مجللاشلد.
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أو قسم . 5.06 كلية  إنشاء  إجراءات 
هيكلتها  إعــــادة  أو  ــد  جــدي

ومقرراتها الدراسية

تتض نمإجراءاتمطلبمإشنلءمكللدمأام
هلكلتهلم ــل  م ــ إع أام جــليــلم قــســمم
عليملجبد،مسلاءم ججمعبضماألقسل م
أامايكلللتمعببضهلمايببضمإامإيغلئهلم
عأقسل م األقسل م عبضم استبلالم أام
ــدماافــلــدمعنم ــل ،م راسـ أخـــرىمجــلي
هذهم ي خرجلتم ايب ام سلقم احتللجم
اي قترحدم ــســل م األق أام ايكلللتم
ايملاىماالقتصل يدم اكذيكمجبرفدم

ااي ليلدمإلشنلئهل.م

ــلا م راســـدم ــ ــدمإعـ ــرًامألهــ ــل ــلـ اشـ
ــلجــلتماافـــلـــدمحـــللمهــذام ــل اجــب
جتخصصدم يمندم تنكام اي لضلع،م
شلجلدم إعلا م راسدم جه تهلم تكلنم
أام إشنلءمكللدمأامقسممجليلم يطلبم
أنم علىم عليملجبد،م هلكلتهلم إعــل  م
اي طللعدم ايلراسدم أه لدم تتض نم

عهذامايخصلصمجلميلي:مم

بللنمأه لدماجبرراتمطلبمإشنلءمكللدمأامقسمم لص
تكلنم اأنم عليملجبد،م هلكلتهلم إعل  م أام جليلم
ااي رتكزاتم ايتن ليدم األعــبــل م جعم جتلائ دم
األسلسلدمايتيمتض نتهلمرؤيدماي  لكدم)2030(،م

اأنميبرزمذيكمعلضلحمفيمايلراسد.

بإشنلءم لص ايخلصدم ايلراسدم رفعم عنلم ايلمندم تراعيم
هلكلتهل،م إعل  م أام ايمليل م األقسل م أام ايكللدم
ايملجبلتم يــلىم جلجل م هلم جلم إيــىم ــلر م اإلش
األقسل م عل م عتلضلحم اذيكم األخرىم ايسبل يدم
أامايكلللتماي  لثلدماأس لئهلماأس لءمايملجبلتم

اي لجل  معهل.

تقل مايلمندمبإعلا م راسدمعليتنسلقمجعمايمهلتم لص
ايب ام ازار م اخلصدم ايب ام عسلقم اي بنلدم
اازار ماي لار مايبنريدماايتن لدماالجت لعلدمحللم
جليل ،م أقسل م بإشنلءم تتبلقم ايتيم تلصللتهلم

اإرفلقمجلميللمعلىمهذامايتنسلق.

أنمتتض نمايلراسدماجل متقريرمجقلرشلتمجرجبلدم لص
مفيم أقسل م أام يالستفل  مجنمكلللتم م جنلسبدم

ايملجبلتمايلطنلدماايبلي لدماي رجلقد.

ايسبل يم لص ايتصنلفم علىم ــالعم اإلطـ أه لدم
اي بت لم ايتبلل لدم اايتخصصلتم يل ستليلتم
علىمايتصنلفمايلاييم)ISCED(،ماتصنلفمازار م

ايتبللمماي طلر.م

ايبنريدم لص اإلجكلشلتم  راسدم
ــر م ــلف ــت ــ  اايـــ ـــل يـــدماي
ااي طللعدمإلشنلءمكللدمأام
إعـــل  م أام جــليــلم قــســمم
هلكلتهلمعليملجبدمعليتنسلقم
جعمايمهلتماي سؤايدمعنم

ذيكمفيمايملجبد.

اي تخصصدم لص ايلمندم تقل م
ينتهيم ــرم ــري ــق ت بـــإعـــلا م

عتلصللتمتلضح:

م ايجلجدمإيىمإشنلءمكللدمأ
أامقسممجليلمأامإعل  م

هلكلتهلمعليملجبد.
م عل ماجل محلجدمجلجدمب

أام كللدم ــنــلءم إش إيـــىم
ــل  م إع أام جليلم قسمم

هلكلتهلمعليملجبد.

علىم لص ايـــ ـــلضـــلعم ــرضم ــ ع
حليدم فيم ايكللدم جملسم
إشنلءمقسممجليلمأامإعل  م
عليكللد،م يألقسل م هلكلدم
كللدم إشنلءم حليدم فيم أجلم
جبلشر م ايــ ــلضــلعم يجللم
يلنلمم ايلائ دم ايلمندم إيىم
)أام ــدم ــلراســل اي اايــخــطــطم
ايلراسلتم ع ل  م جملسم
عــراجــجم حــليــدم فــيم ايبلللم
عليملجبدم ايبللل(م ايلراسلتم

جنمايلمندماي ختصد.

ااعت ل م 	ص ايكللدم جملسم جلافقدم حليدم فــيم
ع للم يرفعم ايملجبد،م رئلسم جبلييم جنم اي جضرم
ايملجبدم اكلام سبل  م إيــىم خطلبم ايكللدم
ايبلللم ايلراسلتم ع للم )أام م األكل ي لدم يلنؤانم
ايتض نم ايبللل(م ــلراســلتم اي عراججم حليدم فيم

اي رفقلتمايتليلد:م-

م اجرفقلتهمأ عل يم قسمم استجلاثم ش لذجم
)ش لذجم)2(.

م افقمب اتلصللتهلم اي تخصصدم ايلمندم تقريرم
اي تطلبلتمايسلعقدم)ايبنل مجنم1-6(.م

م ججضرمجملسمايكللد.ت
م ججضرمث علىم ايملجبدم رئلسم جبلييم جلافقدم

جملسمايكللد.

يجلامسبل  ماكلامايملجبدميلنؤانماألكل ي لدم صل
ايلراسلدم اايخططم اينلمم احل م إيىم اي لضلعم
عليملجبدميلتأكلمجنمج لعماي تطلبلتمااإلجراءاتم
عراججم حليدم )فيم اي رفقلتم ااكت للم ايسلعقدم

اي رحلدمايملجبلد(.

يلنلمم لل ايلائ دم ايلمندم علىم اي لضلعم يبرضم
اايخططمايلراسلدمعليملجبدمعلراسدمطلبمإشنلءم
كللدمأامقسممجليلمأامإعل  مهلكلتهلمعليملجبدم
اجرفقلتهمافقماي تطلبلتمااإلجراءاتمايسلعقد.

فيمحليدمجلافقدمايلمندمايلائ دميلنلمماايخططم لل
رئلسم جبلييم جنم اي جضرم ااعت ل م ايلراسلدم
ايملجبدم جملسم إيىم اي لضلعم يرفعم ايملجبد،م

يالعت ل .

كللدم لل بإشنلءم ايملجبلتم جملسمشؤانم جلافقدم
أامقسممجليلمأامإعل  مهلكلتهلمعليملجبد.م
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  يلامشلل مايمل  معملجبدمايجلا ماين ليلد

إجراءات تفعيل . 6.06
برنامج ُمقر

تكللفميمندماينلمماايخططمايلراسلدم لص
ايبراججم ايبرشلججمفيمحليدمتبل م )يمندم
بــلــلنم قلقم ــإعــلا م ب ايقسم(م  اخـــام

أله لدماجبرراتمتفبلامايبرشلجج.م

تقل مايلمندمبإعلا م راسدمتلضحمجلىم لص
ايلطنلدم اايتن لدم ايب ام سلقم حلجدم
اتلضلحم ايبرشلججم إيىم ااي مت بلدم
ايخريملنم جلاصفلتم جالئ دم جــلىم
اي تلقبدم ايتبلل لدم ااي خرجلتم
اي تطلبلتم جتطلبلتم جعم يلبرشلججم
ااي هنلد،م األكــل يــ ــلــدم ااي بليلرم
خريميم خــصــلئــصم جــعم ااتــســلقــهــلم
االستبلشدم يلمندم اي كنم ايملجبد.م
يب ام ايتليلدم اي بللجلتم ع صل رم
أه لدم جلىم حللم استطالعلدم  راسدم

استجلاثمايقسمماايبرشلججماي قترح:

م اايتن لدمأ ايبنريدم ايــ ــلار م ازار م
االجت لعلد

م ازار مايب اب
م ايغرفدمايتملريدماايصنلعلدت
م فيمث ااي ؤسسلتم اينركلتم أعــرزم

جمللمايتخصص
م تصلرهمج ايــتــيم اإلحــصــلءاتم  يــلــام

فيم ايبلجدم اإلحــصــلءاتم جصلجدم
اي  لكد

تقريرم لص بإعلا م ايلمندم تقل م
ينتهيمعتلصللتمتلضح:

م تفبلامأ إيـــىم ــجــلجــدم اي
ايبرشلججمايلراسي

م عل ماجل محلجدمجلجدمب
ايبرشلججم تفبلام ــىم إي

ايلراسي

)3(م لص رقـــمم ــلذجم ــ  ش تببئدم
يتفبلامعرشلججمُجقر

ايبنريدم لص علإلجكلشلتم  راسدم
ــر م ــلف ــت ــ  اايـــ ـــل يـــدماي
ااي طللعدميتفبلامايبرشلججم
ايــمــهــلتم جــعم عليتنسلقم
فيم ذيــكم عــنم اي سؤايدم

ايملجبد.

علىم لص ايـــ ـــلضـــلعم ــرضم ــ ع
يللراسدم ايقسمم جملسم

اأخذمايتلصلدماي نلسبد.

يمندم لص علىم اي لضلعم عرضم
ايلراسلدم اايخططم اينلمم

عليكللد.

علىم لص ايـــ ـــلضـــلعم ــرضم ــ ع
يللراسدم ايكللدم جملسم

اأخذمايتلصلدماي نلسبد.

ااعت ل م 	ص ايكللدم جملسم جلافقدم حليدم فيم
يرفعم ايملجبد،م رئلسم جبلييم جنم اي جضرم
اايخططم يلنلمم ايلائ دم يلمندم اي لضلعم
اي نلسبد،م ايتلصلدم اأخذم يللراسدم ايلراسلدم
علىمأنميتض نماي لضلعماي رفقلتمايتليلد:م

م ش لذجمتفبلامعرشلججمُجقرماجرفقلتهأ
م ايتيمب اايلراسدم اي تخصصدم ايلمندم تقريرم

قلجتمعهل
م ججضرمجملسمايكللدت

يلنلمم صل ايلائ دم ايلمندم جلافقدم حليدم فيم
ايكللدم جخلطبدم يتمم ايــلراســلــد،م اايخططم

اع ل  مايقبللماايتسملامعلي لافقدم.
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  يلامشلل مايمل  معملجبدمايجلا ماين ليلد

إجراءات إغالق أو إيقاف . 7.06
برنامج أكاديمي قائم

اع للدم ايــلاريــدم علي راجبدم ايقلل م عنلم
ايتقليمميلبراججماألكل ي لد،ميتبلنمجنمخاللم
إيىم ايجلجدم عل م يلبراججم ايتطليرم ع للدم
األسبلبم ألحلم نتلمدم ايقلئ دم ايبراججم أحلم

ايتليلد:

اجل مافر مفيمخريميمايبرشلجج لص

يخريميم لص ايب ام سلقم حلجدم عل م
ايبرشلجج

نتلمدم لص أام ايتبللمم ازار م تلجلهمجنم
يسللسلتمأامتلجهلتمعللل

حلجدمايبرشلججمإيىمتغيلراتمجذريدم لص
ي لاكبدمسلقمايب ا

ايبرشلججم علىم ايقبللم إيقلفم يتطلبم ج لم
يفتر مزجنلدمججل  مأامأحللشًلمإغالقه.

إغالقم/مإيقلفمايبرشلججماألكل ي يم
ايبللشلتم جــنم جم لعدم يتطلبم
ااي بللجلتمايتيميمبمأنميلفرهلم
جلضحم هلم ك لم ايبل يم ايقسمم
اتبلعم يمبم ك لم )4(.م رقمم علين لذجم
ايتسلسامااإلجراءاتمايتليلدمإلغالقم

/مإيقلفمايبرشلججماألكل ي ي:

تقل ميمندماينلمماايخططم لص
عتببئدم عليقسمم ايلراسلدم
إلغالق/ اي رفقم اين لذجم
إيقلفمايبرشلججماألكل ي ي،م
اترفعمتلصلتهل،مجنفلعــدم
ــنــلاهــلم ــرراتمااي ــب ــ  ــلي ع
ايقسمم رئلسم إيىم ااأل يدم
ــالقم عـــنـــأنمإيـــقـــلف/مإغـ

ايبرشلججماألكل ي ي.م

ــلـــسمايــقــســمم لص ــرضمرئـ ــبـ يـ
علىم اي لضلعم ايبل يم
التــخــلذم ايــقــســم؛م جملسم
عنأنم اي نلسبدم ايتلصلدم
ايبرشلججم إغـــالقم ــقــلف/م إي

األكل ي ي.

ع للم لص إيــىم ايتلصلدم ترفعم
إيىم يجللهلم ايــذيم ايكللد،م
ــنــلــمماايــخــطــطم يــمــنــدماي
يفجصم عليكللدم ايلراسلدم

األسبلبمااي بررات.

إيىم لص تلصلتهلم ايلمندم ترفعم
ــخــلذم جــمــلــسمايــكــلــلــدمالت

ايتلصلدماي نلسبد.

رئلسم لص جبلييم اعت ل م عبلم
جملسم ي جضرم ايملجبدم

اكلام إيىم خطلعًلم ايكللدم ع للم يرفعم ايكللد،م
ايملجبدميلنؤانماألكل ي لدمم)أامع للمايلراسلتم
جعم ايبللل(م ايــلراســلتم عراججم حليدم فيم ايبلللم
ايبرشلججم اتقريرم اايكللدم ايقسمم جملسيم

ااين لذجماي بلميذيك.

يلنلمم لص ايلائ دم ايلمندم علىم اي لضلعم ُيبرضم
ع ل  م جملسم )أام عليملجبدم ايلراسلدم اايخططم
ايلراسلتمايبلللمعلينسبدميبراججمايلراسلتمايبللل(؛م
إليقلف/ اي نلسبد،م ايتلصلدم اتقليمم ي نلقنتهم
ايقبللم اإيقلفم ججل  م ي ل م ايبرشلججم إغالقم

علله.

عبلماعت ل مجبلييمرئلسمايملجبدمي جضرمايلمندم لص
)جملسم أام ايلراسلدم اايخططم يلنلمم ايلائ دم
ع ل  مايلراسلتمايبلللمعلينسبدميبراججمايلراسلتم

ايبللل(،ميرفعماي لضلعمإيىمجملسمايملجبد.

ايبرشلججم لص إغالقم علىم اي لافقدم عل م حليدم فيم
افقم ايقسم،م إيىم يبل م إيقلفهم أام األكل ي يم
جعم ايلراسدم جنم ي زيلم اإل اري،م ايتسلسام شلل م
األخذمفيمايجسبلنماي الحللتماي سملدمعلله.

أام 	ص اإلغــالقم علىم علي لافقدم ايب للم إعالغم يتمم
اي بني،م األكل ي يم ايقسمم إلخطلرم اإليقلفم
)مع ل  م ايبالقدم اي بنلدمذاتم ايمهلتم اكذيكم

ايقبللماايتسملا،م...مإيخ(.
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األكاديمية . 8.06 اللجان 
في الجامعة

أواًل: لجنة النظم والخطط . 1.8.06
الدراسية باألقسام العلمية

تشكيل لجنة النظم والخطط الدراسية   1.1.8.06
بالقسم العلمي

مهام لجنة النظم والخطط   2.1.8.06
الدراسية بالقسم

ايقسمم جستلىم علىم يمندم ُتنّكام
اجراجبدم اتص لمم يبنلءم ايبل ي؛م
أام ــد،م ــلراســل اي اايــبــراجــجم ايخططم
تطليرهل،مافيمحليدمتقليممايقسمم
ألكثرمجنمعرشلججميكلنمهذامايتنكلام
يكامعرشلججمعلىمحلهمافقمايضلاعطم

ايتليلد:

عضلًام لص ايقسمم جملسم يختلرم
تخصٍصم كّام فيم اثنلنم أام
ايتخّصصلتم ــنم ج فــرعــيم

ايلقلقدميلبرشلجج

جنم لص ايبضلم اختللرم يكلنم
ايبل ّلد،م ايكفلءاتم ذايم
فيم اي ت لز م اايــخــبــراتم
ايخططم اتطليرم عنلءم جمللم

ايلراسّلد

اايخططم اينلمم يمندم جهل م تكلنم
)يمندم ايبل يم عليقسمم ايلراسلدم

ايبرشلجج(مافقمايضلاعطمايتليلد:

ــدم لص ــلراســل ــلءمايــخــطــطماي ــن ع
ــراجـــبـــدم ــل ماجـ ــ ــلي ــ ــم ــ اي
اإلطلرم ع رجبلدم تلصلفلتهلم
فيم اي بت لم اي رجبيم
اآليلدم اافـــقم ايــمــلجــبــد،م

ايتفصلللدمعليفصامايثليث

ايخططم لص اتطليرم جراجبدم
ايــــلراســــلــــدميــلــبــراجــجم
األكـــل يـــ ـــلـــدمايــقــلئــ ــدم
ع رجبلدم اتــلصــلــفــلتــهــلم
اي بت لم اي رجبيم اإلطــلرم
فيمايملجبد،ماافقماآليلدم

ايتفصلللدمعليفصامايثليث

تقلريرم لص إعلا م اإلشرافمعلىم
ايــ ــقــرراتمايــلراســلــدمفيم
فصام راســي،م كام شهليدم
تجققم ــلىم ــ ج ا راســــــدم
اي قرراتم تبلمم جخرجلتم
شقلطم اتجليلم ايــلراســلــد،م
ايقل ماايضبفمعلي قررات،م
اجــقــتــرحــلتمايــتــجــســلــنم
جنم اي قترحدم اايتغيلراتم
)إنم ــرراتم ــق ــ  اي أســـلتـــذ م
اجـــــلت(،مارفــبــهــلمإيــىم
ــسمايــقــســممألخــذم ــل ــم ج

ايتلصلدماي نلسبد

يلبرشلججم لص ايسنليم ايتقريرم إعلا م علىم اإلشــرافم
األكل ي ي،ما راسدمجلىمتجققمجخرجلتمتبلمم
اجقترحلتم اايضبف،م ايقل م اشقلطم ايبرشلججم
إيىم ارفبهلم اي قترحدم اايتغيلراتم ايتجسلنم

جملسمايقسممألخذمايتلصلدماي نلسبد

 راسدمج لعماي قترحلتمايتيمترفعمإيلهلميتجسلنم لص
ااستك للم عليقسمم ايلراسلدم ايبراججم جــل  م

اإلجراءاتمايالزجدمعهذامايخصلص

شأشهم لص جنم جلم كام فيم ااي نلرهم ايرأيم تقليمم
تجسلنمجل  مايبراججماألكل ي لدمعليقسم

اايخططم لص يلبراججم ايــلاريم اايتقليمم اي راجبدم
ايلراسلدماي طراحدمفيمايقسم.

جنم لص ايخصلصم عهذام إيلهلم تجللم أخرىم جهل م أيدم
يلنؤانم ايملجبدم اكــليــدم أام ايكللدم ع للم

األكل ي لد

رئلسًلم لص يهمم اجت لعم أالم فيم ايلمندم أعضلءم يختلرم
جنهمميلمندماأجلنًلميهل

َتبقلمايلمندماجت لعلتهلمعنكام اري لص

جعم لص ايلائمم ايتنسلقم عنم جسؤالم ايلمندم رئلسم
اايخططم اينلمم ايخططم ايمندم ايلمندم أعضلءم
ايلراسّلدمعليكللد؛مي برفدماي تطلبلتمااإلجراءاتم
اي جلَّ  مجنمِقَباماحل ماينلمماايخططمايلراسلدم
عليملجبدمفيمكامجلميتبلقمعبنلءماتطليرمايخططم

ايلراسلدماايبراججماألكل ي لد

خلرجم لص جنم جختصلنم عخبراءم االستبلشدم حقم يلمندم
حسبم ايملجبدم خــلرجم جنم أام ايبل يم ايقسمم

ايجلجدمعبلمإشهلءماإلجراءاتماي تببدمفيمذيك.



ض لنمايمل  مفيمع لللتمايتبللمماايتبلممفيمايبراجج

176177

  يلامشلل مايمل  معملجبدمايجلا ماين ليلد

دور مجالس األقسام العلمية لدعم مهام لجنة النظم   3.1.8.06
والخطط الدراسية بالقسم العلمي

 تشكيل لجنة النظم والخطط الدراسية بالكلّية   1.2.8.06

اايخطدم لص ايبرشلججم  راســـدم
جدمجنميمندم ايلراسلدماي قلَّ
ايلراسلدم اايخططم اينلمم
ايبرشلجج(،م )يمندم عليقسمم
ــلـــلتم ــرئـ ــممايـــ ـ ــ ــلي ــ ــق ــ ات
إيىم جكتلعًدم ااالقتراحلتم

ايلمند.

فيمحليدمعل ماألخذمعهلمأام لص
عببٍضمجنهلمجنمِقَبامايلمند،م
ُيجلام اآلراء،م تبلينتم إذام أام
اي ختَلفم اي لضلعم ايقسمم
اينلمم يــمــنــدم إيـــىم ــهم فــل
عليكللد.مم ايلراسلدم اايخططم
مجنه لم افيمحليدمعقلءمكاٍّ
اي لضلعم يجللم رأيــهم علىم

إيىمجملسمايكلّلد.

إيىم لص اإحليتهلم ايلراسلد،م ايخطدم بإقرارم ايتلصلدم
يبرضهلم عليكللدم ايلراسلدم اايخططم اينلمم يمندم
ارفبهلم بإقرارهلم يلتلصلدم ايكللدم جملسم علىم

يلمندمايلائ دميلنلمماايخططمايلراسلد

األكل ي لدم لص اايبراججم ايلراسّلدم ايخططم اقتراحم
ااي نلهجمااي راجعماايكتبماي قرر معلىميمندم

اينلمماايخططمايلراسلدمعليقسم.

ايكللد؛م جستلىم علىم يمندم ُتنّكام
ــراجــجماألكــل يــ ــلــدم ــب يــ ــراجــبــدماي
اايخططمايلراسلدميألقسل مايبل لد،م
اتضممايلمندمفيمعضليتهلمكامجن:

اكلامايكللدميلنؤانماألكل ي لد لص

اكلامايكللدميلتطليرمااينراكدماي مت بلد. لص

جليرماحل مايمل  معليكللد. لص

رئلسميمندماينلمماايخططم لص
ايبرشلججم عليقسم/م ايلراسلدم
ــلجــجم ــرش مقــســٍم/ع عـــنمكـــاِّ
اجل م حليدم )فيم عليكلّلد.م
ايكللدم فيم ااحــلم عرشلججم
فتضممايلمندمج ثامعنمكام

قسممعليكللد(.

جنم لص حم اي رشَّ ايبضلم يكلنم
ايبل ّلد،م ايكفلءاتم ذايم
فيم ز م اي ت لِّ اايــخــبــراتم
ــلءمايـــبـــراجـــجم ــنـ ــللمعـ ــمـ جـ
األكل ي لدماتطليرمايخططم

ايلراسّلد.

إيىمعضلّيدم لص م ينضمَّ أنم يملزم
ــلماألعـــضـــلءم ــ ــدمأح ــمــن ــل اي
عنلءم جمللم فيم اي ت لزينم
خلرجم جنم ايلراسّلدم ايخططم
ايكللد،معنلًءمعلىمترشلٍحمجنم

جملسمايكلّلد.

يختلرمأعضلءمايلمندمفيمأالم لص
يلمندم رئلسًلم يهمم اجت لٍعم
اأجلنًلميهل(.ميفضامانميكلنم
يلنؤانم ايكللدم اكــلــام

األكل ي لدمرئلسلميلمند(.

قــرارًام لص ايكللدم ع للم ُيــصــِلرم
سنٍدم ي ّل م ايلمندم عتنكلام
قلعلٍدميلتمليل،ماتزاَّ ماحل م
ايــــنــــلــــمماايـــخـــطـــطم
ــل  م ــ  ــد)أامع ــ ــل ــ ــلراس ــ اي
علينسبدم ايبلللم ايــلراســلتم
ايبللل(م ايــلراســلتم يبراججم
عليملجبدمعنسخٍدمجنمايقرار.

اجت لعلتهلم 	ص ايلمندم َتبقلم
عنكام ارّي.

جعم صل ايلائمم ايتنسلقم عنم جسئللم ايلمندم رئلسم
ايلراسلدم ااينلمم ايخططم ايملنم ايلمندم أعضلءم
اايخططم اينلمم ااحــل م ايبل لدم علألقسل م
ايبلللم ايلراسلتم ع ل  م )أام عليملجبدم ايلراسلدم
ي برفدم م ايبللل(م ــلراســلتم اي يبراججم علينسبدم
اي تطلبلتمااإلجراءاتماي جلَّ  مجنمِقَبامايلمندم
جملسم )أام ايلراسلدم اايخططم يلنلمم ايلائ دم
ع ل  مايلراسلتمايبلللمفيمحليدمعراججمايلراسلتم
اتطليرم عتص لمم صلدم يهم جلم كام فيم ايبللل(م

ايخططمايلراسلدماايبراججماألكل ي لد.

خلرجم لل جنم جختصلنم عخبراءم االستبلشدم حقم يلمندم
عبلم ايجلجدم ايملجبدمحسبم أامجنمخلرجم ايكللدم

إشهلءماإلجراءاتماي تببدمفيمذيك.

ثانيًا: لجنة النظم والخطط . 2.8.06
الدراسية بالكلية



ض لنمايمل  مفيمع لللتمايتبللمماايتبلممفيمايبراجج

178179

  يلامشلل مايمل  معملجبدمايجلا ماين ليلد

مهام لجنة النظم والخطط   2.2.8.06
الدراسّية بالكلية

دور مجلس الكلية في دعم لجنة   3.2.8.06
النظم والخطط الدراسية بالكلّية

يملنم لص جعم اي ست رم ايتنسلقم
ايلراسلدم اايخططم اينلمم
اينلمم ااحــل م علألقسل م
)أام ــدم ــّل ــلراس اي اايــخــطــطم
ايبلللم ــلتم ــلراس اي عــ ــل  م
ايلراسلتم يبراججم علينسبدم
كام فيم عليملجبدم م ايبللل(م
جلميهمصلدمعتص لمماتطليرم
اايبراججم ايلراسلدم ايخططم

األكل ي لد.

ايلراسّلدم لص ايخططم جراجبدم
جلىم اتجليلم اجخرجلتهل،م
ــامجنم ــعمكـ ــلمجـ ــه ــق ــلاف ت
ايب ام ســـلقم جتطلبلتم
ايلطنيم اي ركزم اجبليلرم
ــل م ــ ـ ــتـ ــممااالعـ ــلي ــق ــت ــل ي
ــ ــي،ماذيـــكمقبام األكــل ي
جملسم جـــنم ــلم ــل ه ــ  ــت اع

ايكللد.

تنللمميقلءاتماارشمع ام لص
اي ستفلل م ايمهلتم جــعم
خلرجهل،م أام ايملجبدم  اخام
إ ار م جعم عليتنسلقم اذيــكم

ايكللد.

تــقــل مايــلــمــنــدمعــلراســدم لص
ايتلريبم آيللتم اجنلقندم
علىم )اي للاشي(م ايب لّيم
ُاجل)،م )إْنم ايكللدم جستلىم
كّام أهـــلافم ــُجــقــقم يِّ ع لم
عرشلججمأكل ي يماجخرجلته.

ايخططم لص إعــــلا م جــتــلعــبــدم
ايلراسّلدماتطليرهل.

اينلمم لص يمندم تقلريرم جنلقندم
اايخططممايلراسلدمعليكللد.

بلنم لص أّيمخالٍفم ايفصامفيم
ــنــلــمماايــخــطــطمم يــمــنــدماي
ايلراسلدمعليكللدمااألقسل م

ايبل لد.

بلنم لص أّيمخالٍفم ايفصامفيم
ــنــلــمماايــخــطــطمم يــمــنــدماي
اجملسم عليقسمم ايلراسلدم

ايقسم.

ايخططم لص ــرارم ــإق ب ايتلصلدم
يلمندم ارفبهلم ايــلراســلــد،م
اايخططم يلنلمم ايلائ دم

ايلراسلد.

 راسدمج لعماي قترحلتمايتيمترفعمإيلهلميتجسلنم لص
ااستك للم عليكللدم ايلراسلدم ايبراججم جــل  م

اإلجراءاتمايالزجدمعهذامايخصلص.

شأشهم لص جنم جلم كام فيم ااي نلر م ايرأيم تقليمم
تجسلنمجل  مايبراججماألكل ي لدمعليكللد.

جنم لص ايخصلصم عهذام إيلهلم تجللم أخرىم جهل م أيدم
يلنؤانم ايملجبدم اكــليــدم أام ايكللدم ع للم

األكل ي لد.



ض لنمايمل  مفيمع لللتمايتبللمماايتبلممفيمايبراجج

180181

  يلامشلل مايمل  معملجبدمايجلا ماين ليلد

ثالثًا: مهام اللجنة الدائمة للنظم . 3.8.06
والخطط الدراسية

قمجنماستلفلءمايبراججم لص ايتجقُّ
يل تطلبلتم األكــل يــ ــلــدم
حل تهلم ايتيم ااإلجــراءاتم
ايملجبدم رؤيدم افقم ايلمندم
افيم اأهلافهل،م ارسليتهلم
تبل م استلفلئهلم عل م حليدم

ايبراججمإيىمايكللد.

يلنلمم لص ايلائ دم يلمندم يجّقم
تنكلام ايلراسلدم اايخططم
صلنم يملنمفرعلدمجنماي تخصِّ
ــامايــمــلجــبــدمأام ــ ــنم اخ ج
اي جتلىم ي راجبدم خلرجهلم
ايبل يميلبراججماألكل ي لد.

ايبراججم لص ــرارم ــإق ب ايتلصلدم
إيىم ارفبهلم األكل ي لد،م
جملسمايملجبدمإلقرارهلمأام
جعم ايكللدم ــىم إي إعل تهلم
تبتبرم ــررات.م ــب ــ  اي تــقــليــمم
ــجم ــراجـ ــبـ ــلتمايـ ــفـ ــلـ ــلصـ تـ
األكل ي لدمعبلمذيكماثلقدم
يلتز مايم لعمعتنفلذهلم انم
صلرتهلم عليم تبليالتم أيدم
اينهلئلدماي قر مجنمجملسم

ايملجبدم.

اي ست رم لص اايتطليرم ايتقيلمم
افقم األكل ي لدم يلبراججم
ــمــل  م جــبــليــلــرمضــ ــلنماي

ااالعت ل ماألكل ي ي.

هلكلدم لص اجــراجــبــدم تقيلمم
ايبراججمعلألقسل ماتطليرهلم
األ اءم كــفــلء م يــرفــعم ع لم

األكل ي ي.

أكل ي لدم لص عــراجــجم ــراحم ــت اق
ــدمتــتــنــلســبمجعم ــل ــب ــلري ات
احـــتـــلـــلجـــلتمايــ ــمــتــ ــعم

اجتطلبلتمسلقمايب ا.

تلريسم لص إستراتلمللتم اقتراحم
اايتبلمم ايتبللمم اجصل رم
اطــــرقمايــتــلريــسميــرفــعم
كفلء ماي خرجلتمايتبلل لدم
عراججم فــيم اي ستهلفدم

ايملجبد.

تقليمم لص ــلــبم أســلي تــطــليــرم
فيم يسهمم ع لم ايــطــالبم
جنم اايرفعم ايبلايدم تجقلقم

كفلء ماي خرجلت.

اقتراحماجتلعبدمجلمجنمشأشهم 	ص
ججفز م تبلل لدم بلئدم تلفلرم
اايت لزم يــإلعــلاعم ا اعــ ــدم

األكل ي يماايبجثي.

ااينراكلتم صل ايتبل لم تبزيزم
األكل ي لدمجعماي ؤسسلتم

ذاتمايبالقد.

اقتراحماجتلعبدمجلمجنمشأشهم لل
االرتقلءمع ستلىمايخلجلتم

ايطالبلد.

تجقلقمايتلاصاماإليملعيمبلنمايملجبدمااي مت عم لل
اايخريملنمااالستفل  مجنمايتغذيدمايراجبد.

ع ستلىم لل االرتقلءم شأشهم جنم جلم اجتلعبدم اقتراحم
خلجلتمايقبللماايتسملا.

اي سله دمفيماستقطلبماي ت لزينمجنمأعضلءم لل
هلئدمايتلريس.

اقتراحماجتلعبدمجلمجنمشأشهمرفعمقلراتماجهلراتم لل
أعضلءمهلئدمايتلريسماجنسلعيمايكلللت.

علىم لل يلجصللم األكل ي لدم ايبراججم جتلعبدم عمم
االعت ل اتماألكل ي لدمجنمايمهلتمذاتمايبالقد.م
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رابعًا: مهام لجان وكالة الجامعة . 4.8.06
للشؤون األكاديمية ألعمال الجودة

تقليممخطدمزجنلدميخطلاتم لص
ايب اماي طللعدمجنمايلمندم

إلشملزمأع ليهل.

عكام لص ايخلصدم ايبللشلتم ج عم
فيم فرعيم اجبللرم جبللرم
اايتبلمم ايتبللمم جبللريم
ي صفلفدم افقًلم اايطالبم
جبللرم يكام ايــ ــ ــلرســلتم
قبام جنم ااي بل م فرعي،م

جستنلرمايلكليدميلمل  .

ــراءاتم لص ــ ــلإلج ــ ــدمع ــل ــلص ــت اي
ايب لللتم يتجسلنم ايالزجد،م
تجقلقم جتطلبلتم الستلفلءم
ذيكم فــيم ع لم جبللرم كــام
ــطــطمايــبــ ــام ــثمخ ــلي ــج ت

يتجسلنمجل  ماأل اء.

استطالعلتم لص آيللتم جراجبدم
هلئدم أعضلءم جنم كــاًلم أراءم
ايتلريسماايطلبدماايخريملنم
ــلتمايـــتـــلظـــلـــفم ــ ــهـ ــ اجـ
عكام اي تبلقدم ااي مت عم

جبللر.

االستبلشلتم لص نتلئجم تجللام
جؤشراتم شــ ــلذجم ــلا م اإعـ
األ اءماي تبلقدمعكامجبللرم
ــل  م ــ  ــعمع عــليــتــنــســلــقمجـ

ايمل  .

االجت لعلتم لص ججلضرم تلثلقم
ايخلصدمعكاميمند.

عكام لص اي تبلقدم ايتجسلنم عأايليلتم تقلريرم رفعم
ايقل م شقلطم ــدم علىم راس ااي بت ل م جبللرم
ايب لللتم تلضحم أنم يمندم كام اعلىم اايضبف،م
ججلارم جتطلبلتم الستلفلءم يلتجققم اي تببدم
اعنلصرماج لرسلتمكامجبللر،ماجتلعبدمتنفلذهل.

لضمان فعالية خصائص الخريجين 
ومــخــرجــات الــتــعــلــم لــبــرامــج 
لجان  على  األكاديمية  الجامعة 

الجودة التحقق من اآلتي:

األكل ي لدم لص ايبراججم خريميم خصلئصم جراجبدم
ايملجبدم حل تهلم ايتيم ايخصلئصم جعم علالتسلقم
-2020 اي طلر م اإلستراتلملدم خطتهلم فيم
2025،ماايتأكلمجنمأنمكامعرشلججمفيمايملجبدم
اايتلريبلد/ ايبل لدم ايخريملنم خصلئصم حل م
االجتللزميلتخصصلتمايطبلدماايصجلد،ماجخرجلتم

يتسقمجعمرسليته. ع لم اي ستهلفدم ايتبلمم

اجخرجلتم لص ايخريملنم خصلئصم أنم جنم ايتأكلم
تمم ايملجبدم يبراججم األكل ي لدم ايبراججم تبلمم
جنلقنتهلمعبرمايلملنماالستنلريدمايملنمايمل  م
األقــســل /ايــكــلــلــلتم جمليسم جــنم اإقــرارهــلم
يقللسهلم خطدم قلجتم ايبراججم اعأنم اإعالشهل،م

اجراجبتهلم اريًل.

ايخريملنماجخرجلتم لص تلافقمخصلئصم ايتأكلمجنم
ايــســبــل يم ــلرم ــ اإلط جتطلبلتم جــعم ايتبلمم
األكل ي لدم اي بليلرم اجعم )سقف(م يل ؤهالتم
ااي هنلدمايلطنلدماجتطلبلتمجهلتمايتلظلف.

ــجم لص ــراج ــب اي أنم ــنم جـ ايــتــأكــلم
عتطبلقم جلتزجدم األكل ي لدم
ــرم ــل ــلي ــب ــ  ايـــســـلـــلســـلتمااي
فيم اي ؤسسلدم ــراءاتم ااإلج
اتــبــليــام ــرم ــطــلي ات تص لمم
فيم ع لم ايلراسلدم اي نلهجم
ايخبر م أام ايتلريبم ذيكمفتراتم

اي للاشلد/االجتللز.

تجقلقم لص ــلىم جـ جــنم ــأكــلم ــت اي
بلنم ايتلازنم ايلراسلدم ايخططم
اجتطلبلتم ايبلجدم اي تطلبلتم
ايــتــخــصــص،مابــلــنمايــمــلاشــبم
اايسريريدم اايتطبلقلدم اينلريدم
اايصجلد،م ايطبلدم يلتخصصلتم
اايتكلجام يلتتلععم اجراعلتهلم
بلنم ايــ ــبــرفــيم اايــتــراكــمم
ايــ ــقــرراتمايــلراســلــدماعــل م
اي تطلبلتم بلنم جلم ايتضلربم
ــدم ــلـ ــلسـ ــدمااألسـ ــق ــب ــس ــ  اي

يل قررات.م

استراتلمللتم لص ت ركزم ض لنم
ايطليبم حللم اايتبلمم ايتبللمم
استراتلمللتم جعم ااتسلقهلم
علىم اايــتــلريــسم ايــتــبــلــلــمم
اتنملبهلم ايملجبد،م جستلىم

ايننط. يلتبلمم

ايتبللمم لص استراتلمللتم تنلعم
فيم ايتقليمم اطرقم اايتبلمم
ع لم ــدم ــل ــ  ــل ي األك ــجم ــراج ــب اي
ــعمطــبــلــبــتــهــلم ــ يــتــنــلســبمج
ــيمذيــكم اجــســتــلاهــلمعــ ــلمف
اعأنم ايبللل،م ايلراسلتم عراججم
هذهماإلستراتلمللتمتبززمقلر م
ايبجلثم ــراءم إج علىم ايطلبدم
اكتسلعهمم اض لنم ايبل لد،م
ايبلللم ايــتــفــكــلــرم ــلراتم ــه ــ  ي

ايذاتي. اايتبلمم اينقليدم

ايخبر م لص ألشنطدم ايتبلمم جخرجلتم جنم ايتأكلم
االجتللزم اي للاشي/فتر م ايتلريبم أام اي للاشلدم
جخرجلتم جعم ايصجلدم أام ايطبلدم يلتخصصلتم
استراتلمللتم تجليلم ــلىم اج ايــبــراجــج،م تبلمم
اي نلسبدم ايتلريبم اأجلكنم اايتقيلمم ايتلريبم

اي خرجلت. يتجقلقمهذهم

جنرفيم 	ص يكام ايكلفيم أإلي ل م جنم ايتجققم
جقلرم اجنرفيم ايملجبدم عراججم جنم ايتلريبم
اي ستهلفد،م ايتبلمم ع خرجلتم ايتلريب/االجتللزم
اايتجققمجنمطبلبدماي هل ماي لكلدمإيىمكام
ايطالب،م تقيلمم اي تلعبد،م ــراف،م )اإلش جنه لم
ايــتــلريــب/االجــتــلــلز(،م اتطليرم يــلــام اتقليمم

آيللتمججل  . ايتزاجه لمعهلمافقم اجتلعبدم

تقل م صل اايتيم ايملجبدم عراججم أنم جنم ايتجققم
اايطليبلتم ايطالبم ينطريم فــرعم جنم عأكثرم
يلبراججم ــفم ــلصــل ات خــطــدم راســـلـــدم ــقــل م ت

ااي قرراتمعنكامجلحلماجقلرن.

ايتأكلمجنمأنمكامعرشلججميطبقمإجراءاتمااضجدم لل
ايتقيلمم طــرقم ــل  م ج جــنم يلتجققم اجبَلندم
طرقم رعــطم جصفلفلتم )جــثــا:م اجصلاقلتهلم
أام اي قررات/ايبرشلججم تبلمم ع خرجلتم ايتقليمم
ااين ليلدم اايــتــنــلعم ايــ ــلاصــفــلت،م جــلالم
ا قــدم ايــلرجــلتم اتــلزيــعم ايتبلم،م ي خرجلتم
ايتصجلح،مجراجبدمطرقمايتقليممعبرمزجلامجنلظرم

يمندمجستقلد(. أام
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القبول  وفيما يخص 
والتسجيل:

ايتجققمجنمجنلسبدمجبليلرم لص
اتسملام ايقبللم اشــراطم
كام طبلبدم جــعم ايطلبدم
اأنم ــ ــي،م أكــل ي عــرشــلجــجم
اجبَلند،م ااضــجــدم تكلنم
عبلايدم تطبلقهلم يتمم اأشهم

اشفلفلد.م

ايتأكلمجنمأنمإعلا مايطلبدم لص
عرشلججم كام اي قبليلنمفيم
يهم ايتخطلطم تمم أكل ي يم
ايــتــنــلســبمجـــعمخــطــطم
ايتجتلدم اايبنىم ايقبللم
ــا:م ــث ــمم)ج ــه ــدمي ــلح ــت ــ  اي
ــد،م ــلـ ــلراسـ ــلتمايـ ــلعـ ــقـ ايـ
ااي ختبرات،م اي بلجام

اغلرهل(.

ايبراججم لص أنم جــنم ايتجققم
ــدمتــطــبــقم ــ ــل ــ ــ  ــ ــل ي ــ األك
عل يدم اإجراءاتم سللسلتم
إيلهلم يالنتقللم اجبت ل م
تبل هم جلم اجبل يدم اجنهلم
ايطلبدمفيمعراججمأخرى.

ايـــتـــأكـــلمجـــنمايــبــراجــجم لص
تقل م ايكللدم األكل ي لد/م
يلطلبدم شــلجــلــدم عتهلئدم
علايدم فــيم اي ستملينم
ــجم ــراج ــب ــلي ــممع ــه ــلق ــج ــت اي
يتض نم ــد،م ــلـ ــ ـ ــل يـ األكـ
ايملاشبم عم لعم تبريفهمم
اايطالبلدم األكــل يــ ــلــدم

اايفنلد.

وفيما يخص شؤون الطالب:

عنم لص ايطلبدم أراءم استطالعم استبلشلتم جراجبدم
اتجللالتهلم يهمم اي قلجدم ايخلجلتم جــل  م
اي طلعم/ايصلالتم ايطليب/م )خلجلتم عــمم
ايتبللمم خــلجــلتم ايــ ــكــتــبــلت/م ايترفلهلد/م
ايترفلهلد/ايخلجلتم ايننلطلتم اإليكتراشي/م
ع ل  م جنم اي قلجدم ايخلجلتم اإليكتراشلد/م

اغلرهل(. اايتسملا/م ايقبللم

يلخلجلتم لص ايطلبدم استخلا م شسبم جنم ايتجققم
جنهل. ااالستفل  م اي قلجدم

ااالختبلرات،م لص يللراسدم اي نل دم ايللائحم تلافرم
ايتبلاشي/م اايتلريب/م اايتأ يب،م اايقبلل،م
ايبل ي،م اايبجثم ايبللل،م اايلارسلتم االجتللز،م
تتبلقم ايتيم ايللائحم جنم اغلرهلم ايطلبدم حقلقم

ايملجبدماعراجمهل. ايطليبمفيم ع سلر م

كللد/قسمم لص كام تقلجهلم ايتيم األشنطدم تقيلمم
ج لرسلتم ع رجبلدم األكل ي لدم عل ي/ايبراججم
ايبراجميم يالعت ل م ايــمــل  م ض لنم جبليلرم

)اي طلر (.

ايطلبدم لص أشنطدم أ اءم تجللالتمجؤشراتم جراجبدم
اأايــليــلتم ايــقــل م شقلطم اتجليلم ايالصفلدم

ايتجسلن.

ايتجققمجنمتلفرم يلاميلطليبمفيمكامعرشلجج،م لص
عنم اافلدم جبللجلتم علىم يجتليم أنم علىم
ايبرشلججماألكل ي يماجتطلبلتمإك للمايلراسدم

جبلن. اعنكام

تقليمم لص آيللتم جنم ايتجققم
ــلتم ــلجـ ــخـ اتـــقـــليـــممايـ
ــتــلجــلــهــلــدمااإلرشـــــل م اي
ــيمايــفــلعــلــدم ــ ـ ــل يـ األكـ
ايصّفّلدم غلرم ااألشــنــطــدم
ااإلثـــرائـــلـــدمفـــيمعــراجــجم

ايملجبد.م

جل  م لص تقليمم آيللتم تقيلمم
ج لعمايخلجلتمااألشنطدم
اايب ام يلطلبد،م اي قلجدم

تجسلنهل.م علىم

جتلعبدم 	ص آيـــلـــلتم تــقــيــلــمم
اجتلعبدم يخريملهمم ايبراججم
اجلىم ايتلظلف،م جهلتم
آليللتم عرشلججم كام تطبلقم
جعم ــام ــلاص ــت ــل ي ــدم ــلي ــب ف
فيم اإشراكهمم ايخريملنم
ايبرشلجج/ايكللدم جنلسبلتم
اأشـــنـــطـــتـــهـــل،ماإجـــــراءم
اايب ام آلرائهمم استطالعم
ااالستفل  م تجلللهلم علىم
خبراتهمم اتلظلفم جنهلم
ايكللد،م طــلــبــدم ــل م ــفــلئ ي
عــلــىم ع همم ــبــ ــام ااي
بللشلتم ــلم ــلاع ق اإعــــلا م

يهم. إيكتراشلدم

ايتجققمجنمأنمايبراججماألكل ي لدمتطبقمآيللتم صل
جــنــلســبــدمتــســلهــممعــليــتــبــرفمعــلــىمايــطــالبم
ــتــكــريــنماايــ ــبــلعــلــنم ــ ــب ــنمااي ــل ــ ــلهــلب اي
عراججمجنلسبدم ااي تبثرين،ماتلفلرم ااي تفلقلنم

يرعليتهمماتجفلزهمما عممكامفئدمجنهم.

ايتجققمجنمأنمايبراججماألكل ي لدمتقل ميلطلبدم لل
جهلراتهمم يتطليرم إضلفلدم أشنطدم اايخريملنم
اي هنلدمتسلهممفيمزيل  مخبراتهممفيمايتقل م
افيم اقللسم ايتخصصلدم ايهلئلتم الختبلراتم

ايتلظلف. ايب اماجهلتم تلظلفلهممعسلقم

اي مليسم لل فيم يلطلبدم ت ثلام اجل م جنم ايتأكلم
اصنعم اتخلذم اإشراكهممفيم اايلملنم ايطالبلدم

ايقراراتمذاتمايصلد.
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صالحيات التعديل على . 9.06
البرامج األكاديمية

صالحللتمايتبليامعلىمايبراججماألكل ي لدمااي قرراتمايلراسلد ك لل	0 01و1

مجلس الجامعة

اللجنة الدائمة للنظم والخطط 
الدراسية،)وبالنسبة لبرامج 

الدراسات العليا( يزيد عليها مجلس 
الدراسات العليا

مجلس 
الكلية

مجلس 
القسم

رمز االرتباط مع مخرج التعلم 
للبرنامج

التعديل المقترح م
تعديل  رئيسي تعديل طفيف

N N N N ] تغيلرمجس ىمايبرشلججماألكل ي ي 1
N N N N ] تغيلرمفيمعل مايلحلاتماي قر ميلبرشلججماألكل ي ي 2
N N N N ] إعل  مايتلزيعماينسبيميلسلعلتماي بت ل مبلنماي قرراتماإلجبلريدمااالختللريد 3
N N N N ] إضلفدمأامحذفمجسلرمجنمايبرشلججماألكل ي ي 4
N N N N ] تغيلرميغدمتلريسمايبرشلججماألكل ي ي 5
N N N N ] تغيلرمخصلئصمخريميمايبرشلججماألكل ي ي 6
N N N N ] تغيلرمجخرجلتمايتبلمميلبرشلججماألكل ي ي 7
N N N N ] تغيلرمجخرجلتمتبلمماي قرراتمع لميزيلمعنم20م%مجنمجقرراتمايبرشلججماألكل ي يم 8

N N N ] تغيلرمجس ىماي قررمايلراسي 9
N N N ] تغيلرمترجلزمأامكل ماي قررمايلراسي 10
N N N ] تغيلرمايفصامايلراسيمايذيميقل مفلهماي قررمايلراسي 11
N N N ] تغيلرماي تطلبمايسلعق/اي تزاجنميل قررمايلراسي 12
N N N ] تغيلرمسلعلتماالتصللميل قررمايلراسي 13
N N N ] تغيلرمجتطلبلتمايقبللميلبرشلججماألكل ي ي. 14
N N N ] تغيلرماي قررماإلجبلريمإيىمجقررماختللريمأامايبكسم انمتغيلرمعل مايلحلاتماي بت ل ميل قرر. 15
N N N ] إضلفد/حذف/تبليامفيماي قرراتماالختللريد. 16

N N ] ايتغيلرمفيماستراتلمللتمايتلريسماي ستخلجدمسلاءمعلىمجستلىماي قررمأامايبرشلجج. 17
N N ] ايتغيلرمفيمطرقمايتقليممسلاءمعلىمجستلىماي قررمأامايبرشلجج. 18
N N ] ايتغيلرمفيمتلزيعم رجلتمايتقيلممافقلميطرقمايتقليمماي ستخلجدمعلىمجستلىماي قرر. 19
N N ] ايتغيلرمفيمتلقلتلتمايتقيلممعلىمجستلىماي قرر. 20

N ] تغيلرمججتلىماي قررمايلراسيمع لمالميزيلمعنم%20،ماع لمالميؤثرمعلىمجخرجلتمتبلممايبرشلججماألكل ي ي. 21
N ] تغيلرماي راجع/مجصل رمايتبلمميل قررمايلراسي. 22
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النماذج المطلوبة. 10.06

أواًل: نماذج برامج المرحلة الجامعية. 1.10.06

ثانيًا: نماذج برامج دراسات العليا. 2.10.06

ش لذجم)1(:مجلفمايتقل مإلقرارمعرشلججم راسيمجليلمأامجطلر 	

ش لذجم)2(:مش لذجماستجلاثمقسممعل ي 	

ش لذجم)3(:مش لذجمتفبلامعرشلججمُجقر 	

ش لذجم)4(:مش لذجمإيقلف/إغالقمعرشلججمقلئم 	

ش لذجم)5(:مش لذجمجراجبدمعرشلججمأكل ي يم اخللًل 	

ش لذجم)6(:ممش لذجمجراجبدمجقررم راسيم اخللًلم 	

ش لذجم)7(:ممش لذجمطلبماستجلاثمعرشلججم راسلتمعللل 	

ش لذجم)8(:ممش لذجمجنسقمايبرشلجج 	

ش لذجم)9(:ممش لذجمرسليدماأهلافمايبرشلجج 	

يلتقليمم 	 ايلطنيم اي ركزم )افقم ايبرشلججم جنم اي ستهلفدم ايتبلمم جخرجلتم ش لذجم م )10(:م ش لذجم
ااالعت ل ماألكل ي يم(

ش لذجم)11(:ممش لذجماي رجبلدمايبل لدميلبرشلججم)جنم اخاماي  لكدمايبربلدمايسبل يد( 	

ش لذجم)12(:ممش لذجماي رجبلدمايبل لدميلبرشلججم)جنمخلرجماي  لكدمايبربلدمايسبل يد( 	

ش لذجم)13(:ممش لذجمايمهلتماي ستفلل مجنمايبرشلجج 	

ش لذجم)14(:ممش لذجماإلجكلشلتمايبنريدم 	

ش لذجم)15(:ممش لذجماإلجكلشلتماي ؤسسلد 	

ش لذجم)16(:ممش لذجمخبر مايقسم 	

ش لذجم)17(:ممش لذجمجبللجلتمأكل ي لدمعنمايبرشلجج 	

ش لذجم)18(:ممش لذجمشراطمايقبللمفيمايبرشلجج 	

ش لذجم)19(:ممش لذجمايخطدمايلراسلدميلبرشلجج 	

ش لذجم)20(:ممش لذجمجصفلفدمتلافقمايبرشلججمجعماإلطلرمايسبل يميل ؤهالت 	

ش لذجم)21(:ممش لذجمايسلر مايذاتلدميبضلمهلئدمايتلريسماي تلقعمجنلركتهمفيمايبرشلجج. 	
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التعريف . 1.07
بالجائزة

ــة ورســالــة وأهــداف . 2.07 رؤي
جائزة التميز في الجودة

جنم األكل ي يم االعت ل م ع للدم إنم
األهلافمايرئلسدمايتيمتسبىمإيلهلم
خاللم جــنم تبلل لدم جؤسسدم أيم
ااي لار م اإلجكلشلتم كلفدم تلظلفم
هذام يتجقلقم ااي ليلدم ايبنريدم
ــلمكـــلنماالعــتــ ــل م ــ  ــهـــلف،ماي ايـ
استراتلملدم فيم هلفًلم األكل ي يم
جلءتم اين ليلدم ايــجــلا م جلجبدم
ــل ر مااعـــل م ــز مكــ ــب ــمــلئ هـــذهماي
شجلم اي ختلفدم ايكلللتم يتنملعم
ــ ــيم األكــل ي ــل م ــ  ــت االع تجقلقم
سلتمم حلثم األكل ي لد،م يبراجمهلم
ايملئز معنكامسنليميلكلللتم جنحم
اايتيم ايملئز م جبليلرم تجققم ايتيم
هلئدم جبليلرم ضــلءم فــيم اضــبــتم

تقليممايتبللم.

انمهذهمايملئز مت ثامجزءمجنمخطدم
ايملجبدم فــيم اي ست رم ايتطليرم
ايبلللم أإل ار م عرعليدم تجلىم اايتيم
ايملجبدمصرحًلم يتكلنم ايتيمتسبىم
علىم ــل م ــل ج ســ ــبــدم ذام عــلــ ــلــًلم

اي ستلىمايلطنيماايلايي.

الرؤية
اي ستلىم علىم عليمل  م ايت لزم

ايلطنيماايبلي ي

الرسالة
ايجلا م جلجبدم عــراجــجم َتجققم أنم
األكل ي يم االعــتــ ــل م اين ليلدم
جستلىم علىم اايفلعللدم عليسرعدم

ايملجبلتمايسبل يد
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ــدم لــجــائــزة . 3.07 ــق ــت ال
التميز في الجودة

خطوات التقدم لجائزة . 5.07
التميز في الجودة 

تهلفمجلئز مايت لزمفيمايمل  مإيىم
تنملعمايبراججماألكل ي لدميلجصللم
حسبم األكل ي يم االعت ل م علىم
حلثم ايتبللم،م تقليمم هلئدم جبليلرم
ــفــرصــدميــكــلفــدمايــبــراجــجم ــلحماي ــت ت

األكل ي لدميلتقل ميلملئز .

يلملئز م لص ايتقل م عنم اإلعالنم
ايمل  م ع ل  م طريقم عنم
ــل ماألكــل يــ ــيم ــ  ــت ااالع

عليلسلئاماي ختلفد.

جعم لص عليتنسلقم ايكللدم تقل م
عتببئدم ــلجــجم ــرش ــب اي إ ار م
اين لذجمرقمم)1(مااي لجل م
اإليكتراشيم اي لقعم علىم
ااالعت ل م ايمل  م يب ل  م

األكل ي ي.

جعم لص عليتنسلقم ايكللدم تقل م
عتببئدم ــلجــجم ــرش ــب اي إ ار م
)2(م ــمم ــ ــ رق ــلذجم ــ ــ  ــ ــن ــ اي
ااي تض نمجبليلرماالعت ل م
اإرفــلقم كلجالم أيبراجميم
اايبراهلنم ــدم األ يـ كــلفــدم

إيكتراشلًل.

تقل مايكللدمبإرسللمش لذجم لص
)2(م رقمم اش لذجم )1(م رقمم
إيــــىمعـــ ـــل  مايـــمـــل  م
جعم األكل ي يم ااالعت ل م
اجنهلم اي رفقلتم كــلفــدم
ااي ؤشراتم األ يــدم تلفلرم
يلبرشلججم ايذاتلدم اايلراسدم
اايلثلئقماي تبلقدمع نهملدم
ايــبــرشــلجــجمشــجــلماالعــتــ ــل م

يلراستهل.

قبام لص جنم اي تقلجدم ايبراججم جلفلتم يتمم راســدم
ايلمندمايتنفلذيدميملئز مايت لزمفيمايمل  .

تتليىمايلمندمايتنفلذيدميملئز مايت لزمفيمايمل  م لص
اي تقلجدم ايبراججم تنللممارفعمجلفلتم  مع للدم
فيم ايت لزم يملائزم ايلائ دم ايلمندم إيىم يلملئز م

ايملجبد.

تقل مايلمندمايتنفلذيدميملئز مايت لزمفيمايمل  م لص
يلمندم ايتلصللتم ارفعم اي رشجدم ايبراججم عزيلر م

ايتنفلذيدماذيكمحسبماين لذجمرقمم)3(.

أكل ي لدم لص عراججم ثالثدم أعلىم أس لءم رفــعم يتمم
االعــتــ ــل م جبليلرم جــنم ــرم ــث ــأك %60ف حققتم
ايت لزم يملئز م ايتنفلذيدم ايلمندم إيىم األكل ي يم

فيمايمل  .

ايفلئزينم 	ص قلئ دم اضعم ايتنفلذيدم ايلمندم تتليىم
ايلائ دم ايلمندم إيىم ارفبهلم يلملئز م اينهلئلدم
اينهلئيم ايقرارم التخلذم عليملجبدم ايت لزم يملائزم

حسبماين لذجمرقمم)4(.

أهداف الجائزة. 4.07

تجقلقمايمل  ماايت لزمفيم لص
جخرجلتمايب للدمايتبلل لد.

االعت ل م لص علىم ايــجــصــللم
عراججم يكلفدم األكل ي يم

ايملجبدماألكل ي لد.

االيتزا م لص علىم ايكلللتم حثم
ايــبــراجــجم ــل  م جـ ع بليلرم
ــدمفـــيمضــلءم ــل ــ  ــل ي األك
جبليلرمهلئدمتقل مايتبللم.

اتبلل يم لص عل يم صرحم عنلءم
ايكلا رم إعــلا م علىم قــل رم
اايتيم اي ؤهلدم ايبنريدم
جنم اي مت عم حلجلتم تلبيم

جختلفماالختصلصلت.

ايملجبدم لص اايقلل اتم اخام علي لظفلنم االرتقلءم
جنمخاللمعثمراحمايت لزماايمل  مبلنهم.

خاللم لص جنم ايلاحلم ايفريقم عــراحم ايب ام تنملعم
سبيمايكلللتمشجلمرفعمجستلىماأل اءماتجقلقم
اإلشملزمعلىمجستلىماألكل ي يماعلىمجستلىم

خلجدماي مت ع.

أ اءمج لعمجنسلعيم لص ايت لزمفيم عنلءماتبزيزمراحم
ايملجبدماإيجل مايتقليرماي نلسبميهمماتجفلزهمم
جنمخاللمإعرازمإشملزاتهممارفعمجستلىمرضلهم.

شنرمثقلفدمايمل  ماايت لزمبلنمجنسلعيمايملجبد. لص

تجفلزمايتجسلنماي ست رماعثمراحمايتطلير. 	ص



جلئز مايت لزمفيمايمل  م

196197

  يلامشلل مايمل  معملجبدمايجلا ماين ليلد

التميز . 6.07 مستويات جائزة 
في الجودة 

الترشح . 7.07 وضــوابــط  أحــكــام 
لجائزة التميز في الجودة

معايير جائزة التميز . 8.07
في الجودة

تمنح جائزة تسمى 
التميز في الجودة 
المستويات  حسب 

اآلتية:

المركز األول 
عجفام 	 يقل م ايذهبلدم ايملئز م  رعم

جلئز مايت لزمفيمايمل  .

)25000(م 	 قلرهلم جليلدم جكلفأ م
ــنمأيـــفمريـــللم ــنــري خــ ــســدماع

سبل يمإنمتلفر.

الثاني المركز 
عجفام 	 يقل م ايفضلدم ايملئز م  رعم

جلئز مايت لزمفيمايمل  .

)15000(م 	 قلرهلم جليلدم جكلفأ م
سبل يم ريللم أيفم عنرم خ سدم

إنمتلفر.

الثالث المركز 
 رعمايملئز مايبراشزيدميقل معجفام 	

جلئز مايت لزمفيمايمل  .

)10000(م 	 قلرهلم جليلدم جكلفأ م
عنر مأيفمريللمسبل يمإنمتلفر.

ــجم لص ــراج ــب ــقميــمــ ــلــعماي ــج ي
)ايبل لد،م ــدم ــ ــل األكــل ي
ايترشحم ايصجلدمااإلشسلشلد(م

يلملئز .

ايملئز ماستببل م لص يلمندم يجقم
يستلفيم ــمم ي جــلــفم أيم
اي بليلرماي نصلصدمعللهل.

بلنم لص ايــ ــفــلضــلــدم تــكــلنم
عرشلججم ألعلىم ايترشلجلتم
اجبليلرم جتطلبلتم يجققم

ايملئز .

يمم لص جلم ايترشحم قبللم يتمم الم
ايــنــ ــلذجم كــام يستك ام

ااي رفقلتماي طللعد.

انتهلءم لص عبلم تر م ايتيم ايترشلجلتم قبللم يتمم الم
ايلقتماي جل ميتسللممطلبلتمايترشلحماالمينلرم

فيمايطلبلتماي تأخر .

يجقميلبرشلججمايذيميمميجصامعلىمايملئز مايترشحم لص
جر مأخرى.

فــيمحـــللمحــصــللمايــبــرشــلجــجمعــلــىماالعــتــ ــل م لص
تقليمم هلئدم جنم رس لدم اعصلر م األكل ي يم
علىم يجصام فأشهم يلملئز م يتقل م ايمم ايتبللمم
ايملئز معبلمأنميقل مطلبمعذيكمإيىميمندمجلئز م
يالعت ل م اايت لزم يــلــمــل  م ايملجبدم جــليــرم

األكل ي ي.

الميجقميلبرشلججمايجلصامعلىمايملئز مايترشحميهلم لص
جر مأخرى.

ايت لزم 	ص يملائزم ايلائ دم ايلمندم قـــراراتم تكلنم
عليملجبدمفيمايمل  مااي تبلقدمعتنللممااختللرم

ايفلئزينمقطبلدماالميقباماالعتراضمعللهل.

تقليمم هلئدم جبليلرم اعت ل م تــمم
ايتبللممفيمهذهمايملئز مألنمايهلفم
ايكلللتم تنملعم ايملئز م هذهم جنم

األكل ي يم االعت ل م تجقلقم شجلم ايلؤابم ايسبيم علىم
يم لعمعراجمهلمايجليلدمااي ستقبللدم.

باإلضافة إلى ما سبق تعطى 
التالية: الحوافز  الفائزة  للبرامج 

األايليدمفيمتأجلنمايلرشمااي بلجاماايتمهلزات لص

األايليدمفيمجنلريعمايبنلدمايتجتلدماايصللشد لص

اايتطليريدم لص ايبجثلدم اي نلريعم فيم األايــليــدم
ااألعجلثماي لعلجد

ايلاخللدم لص ايتلريبلدم ايبراججم حضلرم فيم األايليدم
اايخلرجلد

األايليدمفيمحضلرماي ؤت راتمااينلاات لص

األايليدمفيمتأجلنماحتللجلتمايبرشلججمجنمأعضلءم لص
هلئدمايتلريسم
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اينلل ماإليكتراشيميالعت ل ماألكل ي يماي ؤسسيماقللسمجؤشراتماأل اءمااي قلرشلتماي رجبلد

200201

  يلامشلل مايمل  معملجبدمايجلا ماين ليلد

ايمل  م ع ل  م حرصم جنم اشطالقلم
عملجبدم األكــل يــ ــيم ااالعــتــ ــل م
تسهلام علىم اين ليلدم ــجــلا م اي
ايلراسدم جنراعم فرقم ع ام اأت تهم
ــىمايــ ــســتــلىم ــل ــدمع ــ ــل ــقــلي ــت اي
حصللم سبلام ــيم ف ايــ ــؤســســيم
األكل ي يم االعت ل م علىم ايملجبدم
ايمل  م ع ل  م قلجتم اي ؤسسي.م
اعليتبلانم األكل ي يم ااالعت ل م
اي بللجلتم تقنلدم ــل  م ــ  ع جــعم

عتص لممشلل مإيكتراشيميالعت ل ماألكل ي يماي ؤسسي،م
إجراءاتم ج لعم تجليام اينلل م هذام خاللم جنم يتمم حلثم
ايتقللليم اينلل م جنم ايتقلي لدم ايلراسدم جنراعم ع ام
إيكتراشيم شلل م إيىم ايتقللليدم األرشفدم اشلمم ايلرقيم
جتكلجامينلممايلثقمأع للمفرقمع اماي نراعمعنكام
اكذيكم ايب ا.م اينلمم ااي لار م اايمهلم ايلقتم يلفرم
يسهامإجراءاتمايتلاصامبلنمع ل  مايمل  مافرقمايب ام
ايخلرجيلنم ااي راجبلنم ايمل  م ع ل  م ابلنم جهدم جنم

اي بت لينميتجكلممأع للمايفرق.

اينلشلتم جــنم ايــنــلــل م ايــتــكــلنم
ايتليلد:

يلخللم لص ايرئلسدم اينلشدم
ايرئلسدم اينلشدم :م اينلل م
حلثم اي ستخلجلنم يلخللم
يتممإشنلءماي ستخلجلنمجنم
ايمل  م أشل دم قسمم قبام
ااالعت ل م ايمل  م عب ل  م

األكل ي ي

شلشدمإضلفدماي ستخلجلنم لص
ايصالحللت:م اإعــطــلءهــمم
اي ستخلجلنم إ خللم شلشدم
ــلءم ــ ــن ــ ــممإش ــ ــت ــ ــثمي ــ ــل ــ ح
اإعطلءهمم اي ستخلجلنم
جليرم )جــبــليــيم صــالحــلــدم
جلجبد،م اكلام ايملجبد،م
ع ا،م فريقم ــل  ،م ج ع للم
يل راجبد،م جـــل  م فــريــقم

ججكممخلرجي(

يفرقم لص ــطــلءمصــالحــلــدم إع شــلشــدم
ااي جكلتم اي بليلرم علىم ايب ام
ــدمإعــطــلءم ــلش ايــخــلصــدمعــهــمم:ش
فيم جستخل م يكام ايصالحلدم
فريقمايب اممعلىماي بليلرمايتيم
ــراء م ق صالحلدم اهــنــلكم تخصهم

اكتلعد،ماصالحلدمقراء مفقط.

ايرئلسلدم لص اي بليلرم إ خــللم شلشدم
ايــ ــبــتــ ــل مجــنمقــبــامايــ ــركــزم
ااالعــتــ ــل م يلتقليمم ايــلطــنــيم

األكل ي ي

جنم لص جبللرم يكام اي جكلتم إ خللم
اي بليلر

جؤشراتماأل اءمايرئلسلدميالعت ل م لص
اي ؤسسيممماايبراجمي

يلخللم لص ايرئلسلدم اينلشدم
شلشدم يلبرشلجج:م اي ستخل م
فريقم م جــســتــخــل م ــللم ــ  خ
يلهرم حلثم يل بللرم ايب ام
جــجــكــلتمايــ ــبــلــلرمايــخــلصم
عليفريقممك لمتلهرمجؤشراتم
جعم علي بللرم ايخلصدم األ اءم
جالحللتم ظهلرم إجكلشلدم
عبلم ــيم ــلرج ــخ اي ايــ ــجــكــمم

ايتجكلمميآلخذمعهل.

اي ستخل م لص م عــ ــام شــلشــدم
)فريقمايب ا(م

شلشدمإ خللمايتقيلمماإرفلقم 	ص
ماأل يـــد:مشلشدم ايــنــلاهــلم
ايذاتيم ايتقليمم جقليلسم
قبام جنم اي بللرم م ي جكلتم
يتمم حلثم -م ايب ام فــريــقم
 5-1 جــنم ايتقيلمم ــللم ــ إ خ
ايخلصدم ااينلاهلم ااأل يــدم

عكامججك.

ايقل م صل شقلطم إ خــللم شلشدم
اجملالتمايتجسلنماأايليلتم

ايتجسلنمم

ايــبــ ــامعبلم لل ــقــل مفــريــقم ي
ايتقيلمم إ خللم جنم االنتهلءم
ايذاتيميل بليرمجعماينلاهلم
ع جكلتم ايخلصدم ااأل يـــدم
ع ام بإرسللم يقل م م اي بللرم
ايمل  م ع ل  م إيىم ايفريقم

يتقيل هماتجكل ه.

تقل مايلمندمايفنلدمي نراعمايلراسدمايتقلي لدم لل
اايبراجميم اي ؤسسيم اي ستلىم علىم
ع راجبدمع امايفريقماإعلاءماي الحللتمعلىم
اي رفقدم ااينلاهلم ااأل يدم اي جكلتم تقيلمم
اإعل تهم ايفريقم ع ام علىم اي الحللتم إلعلاءم
تجليلهم أام ذيكم األجرم تطلبم أنم ايب ام يفريقم

إيىماي راجعماي ستقا.

يقل مع للمايمل  مرئلسمايلمندمايفنلدمي نراعم لل
ايلراسدمايتقلي لدمعلىماي ستلىماي ؤسسيم
بإرسللمع امايفريقمإيىماي راجبلنماي ستقللنم

يتجكلممع لهمماإعطلءمايرأيماي ستقا.

رأيم لل إرســللم يتمم ايتجكلمم جنم االنتهلءم عبلم
اي بللرم ع ام فريقم إيــىم اي ستقام اي جكمم
ــذم ااألخـ اي ستقام ــرأيم ــ اي عــلــىم ــالعم ــالط ي
ايخطدم ــاللم خ عللهلم يلب ام علي الحللتم

ايتطليريدميل نراع.

ي زيلمجنمايتفلصلامحللماينلل ماآيلدمايب امعللهمراجعم
اي لجقم5

اإللكتروني . 1.08 النظام  مكونات 
لالعتماد األكاديمي المؤسسي 
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اينلل مااليكتراشيميالعت ل ماألكل ي يمايبراجميماقللسمجؤشراتماأل اءمااي قلرشلتماي رجبلد

204205

  يلامشلل مايمل  معملجبدمايجلا ماين ليلد

ايمل  م ع ل  م حرصم جنم اشطالقلم
عملجبدم األكــل يــ ــيم ااالعــتــ ــل م
تسهلام علىم اين ليلدم ــجــلا م اي
ايلراسدم جنراعم فرقم ع ام اأت تهم
ايتقلي لدمعلىماي ستلىمايبراجميم
علىم ايملجبدم حصللم سبلام فيم
ايبراجميم األكــل يــ ــيم االعــتــ ــل م
ع ل  م قــلجــتم ايملجبد.م يبراججم
ــمــل  مااالعــتــ ــل ماألكــل يــ ــيم اي
تقنلدم عــ ــل  م جــعم ــلانم ــب ــت ــلي اع
اي بللجلتمعتص لممشلل مإيكتراشيم

جنم يتمم حلثم )EPAP(،م ايبراجميم األكل ي يم يالعت ل م
جنراعم ع ام إجــراءاتم ج لعم تجليام اينلل م هذام خاللم
ايلراسدمايتقلي لدمعلىماي ستلىمايبراجميمجنماينلل م
شلل م إيىم ايتقللليدم األرشفدم اشلمم ايلرقيم ايتقللليم
ع ام فــرقم أع للم ايلثقم ينلمم جتكلجام إيكتراشيم
اينلمم ااي لار م اايمهلم ايلقتم يلفرم عنكام اي نراعم
ع ل  م بلنم ايتلاصام ــراءاتم إج يسهام اكذيكم ايب ا.م
ايمل  م ع ل  م ابلنم جهدم جنم ايب ام افــرقم ايمل  م
ااي راجبلنمايخلرجيلنماي بت لينميتجكلممأع للمايفرق.

اينلشلتم جــنم ايــنــلــل م ايــتــكــلنم
ايتليلد:

يلخللم لص ايرئلسدم اينلشدم
ايرئلسدم اينلشدم :م اينلل م
حلثم اي ستخلجلنم يلخللم
يتممإشنلءماي ستخلجلنمجنم
ايمل  م أشل دم قسمم قبام
ااالعت ل م ايمل  م عب ل  م

األكل ي ي

شلشدمإضلفدماي ستخلجلنم لص
ايصالحللت:م اإعــطــلءهــمم
اي ستخلجلنم إ خللم شلشدم
ــلءم ــ ــن ــ ــممإش ــ ــت ــ ــثمي ــ ــل ــ ح
اإعطلءهمم اي ستخلجلنم
جليرم )جــبــليــيم صــالحــلــدم
جلجبد،م اكلام ايملجبد،م

ع للمجل  ،مفريقمع ا،مفريقمجل  ميل راجبد،م
ججكممخلرجي(

شلشدمإعطلءمصالحلدميفرقمايب امعلىماي بليلرم لص
ااي جكلتمايخلصدمعهمم:شلشدمإعطلءمايصالحلدم
اي بليلرم معلىم ايب ام يكامجستخل مفيمفريقم
اكتلعد،م ــراء م ق صالحلدم اهنلكم تخصهم ايتيم

اصالحلدمقراء مفقط.

شلشدمإ خللمكلللتماعراججمايملجبدم لص

شلشدمإ خللمجبليلرماالعت ل مايرئلسلدماي بت ل م لص
ااالعــتــ ــل م يلتقليمم ايــلطــنــيم ايــ ــركــزم جــنم

األكل ي يمجبليلرماالعت ل مايبراجميم2018

إ خللماي جكلتميكامجبللرمجنماي بليلر لص

جؤشراتماأل اءمايرئلسلدميالعت ل مايبراجمي لص

يلخللم لص ايرئلسلدم اينلشدم
يلبرشلجج:مشلشدم اي ستخل م
فريقم م جــســتــخــل م ــللم  خـ
يلهرم حلثم يل بللرم ايب ام
ايخلصم اي بللرم ججكلتم
تلهرم ــلم ــ  ك م عــليــفــريــقم
ايخلصدم األ اءم جــؤشــراتم
علي بللرمجعمإجكلشلدمظهلرم
ــ ــجــكــمم ــلتماي ــلـ ــالحـ جـ
ايتجكلمم عــبــلم ايــخــلرجــيم

يآلخذمعهل.

اي ستخل م 	ص م ع ام شلشدم
)فريقمايب ا(م

ايتقيلمم صل إ خــــللم شــلشــدم
األ يد:م م اينلاهلم اإرفــلقم
ايتقليمم جقليلسم شلشدم
اي بللرم م ي جكلتم ايذاتيم
-م ايب ام فــريــقم قبام جــنم
حلثميتممإ خللمايتقيلممجنم
ااينلاهلم ــدم ااأل يـ 1-5م

ايخلصدمعكامججك.

ايقل م لل شقلطم إ خللم شلشدم
ــتــجــســلــنم اجــــمــــلالتماي

اأايليلتمايتجسلنمم

عبلم لل ايب ام فــريــقم يــقــل م
ايتقيلمم إ خللم االنتهلءمجنم
ــرمجعم ــ ــبــلي ــل ي ــيم ــ ــذات ــ اي
ايخلصدم ااأل يــدم اينلاهلم
يقل م م اي بللرم ع جكلتم
إيىم ايفريقم ع ام بإرسللم
يتقيل هم ايــمــل  م عــ ــل  م

اتجكل ه.

ايتقلي لدم لل ايلراسدم ايفنلدمي نراعم ايلمندم تقل م
علىماي ستلىماي ؤسسيماايبراجميمع راجبدم
تقيلمم علىم اي الحللتم ــلاءم اإع ايفريقم ع ام
إلعلاءم اي رفقدم ااينلاهلم ااأل يــدم اي جكلتم
يفريقم اإعل تهم ايفريقم ع ام علىم اي الحللتم
إيىم تجليلهم أام ذيــكم ــرم األج تطلبم أنم ايب ام

اي راجعماي ستقا.

يقل مع للمايمل  مرئلسمايلمندمايفنلدمي نراعم لل
اي ؤسسيم اي ستلىم علىم ايتقلي لدم ايلراسدم
اي ستقللنم اي راجبلنم إيىم ايفريقم بإرسللمع ام

يتجكلممع لهمماإعطلءمايرأيماي ستقا.

عبلماالنتهلءمجنمايتجكلمميتممإرسللمرأيماي جكمم لل
اي بللرميالطالعمعلىم اي ستقامإيىمفريقمع ام
يلب ام علي الحللتم ااألخــذم اي ستقام ــرأيم اي

عللهلمخاللمايخطدمايتطليريدميل نراع.

ي زيلمجنمايتفلصلامحللماينلل ماآيلدمايب امعللهمراجعم
اي لجقم10�

مكونات النظام . 1.09
اإللكتروني لالعتماد 

األكاديمي البرامجي 
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دليل نظام الجودة بجامعة الحدود الشمالية

فصل

تقرير المراجعة 
الداخلية في 

العمادات 
المساندة

	1  



تقريرماي راجبدمايلاخللدمفيمايب ل اتماي سلشل 

208209

  يلامشلل مايمل  معملجبدمايجلا ماين ليلد



تقريرماي راجبدمايلاخللدمفيمايب ل اتماي سلشل 

210211

  يلامشلل مايمل  معملجبدمايجلا ماين ليلد



تقريرماي راجبدمايلاخللدمفيمايب ل اتماي سلشل 

212213

  يلامشلل مايمل  معملجبدمايجلا ماين ليلد



تقريرماي راجبدمايلاخللدمفيمايب ل اتماي سلشل 

214215

  يلامشلل مايمل  معملجبدمايجلا ماين ليلد



تقريرماي راجبدمايلاخللدمفيمايب ل اتماي سلشل 

216217

  يلامشلل مايمل  معملجبدمايجلا ماين ليلد



تقريرماي راجبدمايلاخللدمفيمايب ل اتماي سلشل 

218219

  يلامشلل مايمل  معملجبدمايجلا ماين ليلد



تقريرماي راجبدمايلاخللدمفيمايب ل اتماي سلشل 

220221

  يلامشلل مايمل  معملجبدمايجلا ماين ليلد



تقريرماي راجبدمايلاخللدمفيمايب ل اتماي سلشل 

222223

  يلامشلل مايمل  معملجبدمايجلا ماين ليلد



تقريرماي راجبدمايلاخللدمفيمايب ل اتماي سلشل 

224225

  يلامشلل مايمل  معملجبدمايجلا ماين ليلد



تقريرماي راجبدمايلاخللدمفيمايب ل اتماي سلشل 

226227

  يلامشلل مايمل  معملجبدمايجلا ماين ليلد



تقريرماي راجبدمايلاخللدمفيمايب ل اتماي سلشل 

228229

  يلامشلل مايمل  معملجبدمايجلا ماين ليلد



تقريرماي راجبدمايلاخللدمفيمايب ل اتماي سلشل 

230231

  يلامشلل مايمل  معملجبدمايجلا ماين ليلد



تقريرماي راجبدمايلاخللدمفيمايب ل اتماي سلشل 

232233

  يلامشلل مايمل  معملجبدمايجلا ماين ليلد



تقريرماي راجبدمايلاخللدمفيمايب ل اتماي سلشل 

234235

  يلامشلل مايمل  معملجبدمايجلا ماين ليلد



تقريرماي راجبدمايلاخللدمفيمايب ل اتماي سلشل 

236237

  يلامشلل مايمل  معملجبدمايجلا ماين ليلد



تقريرماي راجبدمايلاخللدمفيمايب ل اتماي سلشل 

238239

  يلامشلل مايمل  معملجبدمايجلا ماين ليلد



تقريرماي راجبدمايلاخللدمفيمايب ل اتماي سلشل 

240241

  يلامشلل مايمل  معملجبدمايجلا ماين ليلد



تقريرماي راجبدمايلاخللدمفيمايب ل اتماي سلشل 

242243

  يلامشلل مايمل  معملجبدمايجلا ماين ليلد
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دليل نظام الجودة بجامعة الحدود الشمالية

فصل

تقرير المراجعة 
الداخليـــة في 

الكليات / البرامج 
األكاديمية

		  



تقريرماي راجبدمايلاخللـــدمفيمايكلللتم/مايبراججماألكل ي لد

246247

  يلامشلل مايمل  معملجبدمايجلا ماين ليلد



تقريرماي راجبدمايلاخللـــدمفيمايكلللتم/مايبراججماألكل ي لد

248249

  يلامشلل مايمل  معملجبدمايجلا ماين ليلد



تقريرماي راجبدمايلاخللـــدمفيمايكلللتم/مايبراججماألكل ي لد

250251

  يلامشلل مايمل  معملجبدمايجلا ماين ليلد



تقريرماي راجبدمايلاخللـــدمفيمايكلللتم/مايبراججماألكل ي لد

252253

  يلامشلل مايمل  معملجبدمايجلا ماين ليلد



تقريرماي راجبدمايلاخللـــدمفيمايكلللتم/مايبراججماألكل ي لد

254255

  يلامشلل مايمل  معملجبدمايجلا ماين ليلد



تقريرماي راجبدمايلاخللـــدمفيمايكلللتم/مايبراججماألكل ي لد

256257

  يلامشلل مايمل  معملجبدمايجلا ماين ليلد



تقريرماي راجبدمايلاخللـــدمفيمايكلللتم/مايبراججماألكل ي لد

258259

  يلامشلل مايمل  معملجبدمايجلا ماين ليلد



تقريرماي راجبدمايلاخللـــدمفيمايكلللتم/مايبراججماألكل ي لد

260261

  يلامشلل مايمل  معملجبدمايجلا ماين ليلد



تقريرماي راجبدمايلاخللـــدمفيمايكلللتم/مايبراججماألكل ي لد

262263

  يلامشلل مايمل  معملجبدمايجلا ماين ليلد



تقريرماي راجبدمايلاخللـــدمفيمايكلللتم/مايبراججماألكل ي لد

264265

  يلامشلل مايمل  معملجبدمايجلا ماين ليلد



تقريرماي راجبدمايلاخللـــدمفيمايكلللتم/مايبراججماألكل ي لد

266267

  يلامشلل مايمل  معملجبدمايجلا ماين ليلد



تقريرماي راجبدمايلاخللـــدمفيمايكلللتم/مايبراججماألكل ي لد

268269

  يلامشلل مايمل  معملجبدمايجلا ماين ليلد
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فصل

تقرير المراجعة 
السنوية في 

العمادات 
المساندة

		  



تقريرماي راجبدمايسنليدمفيمايب ل اتماي سلشل 

272273

  يلامشلل مايمل  معملجبدمايجلا ماين ليلد



تقريرماي راجبدمايسنليدمفيمايب ل اتماي سلشل 

274275

  يلامشلل مايمل  معملجبدمايجلا ماين ليلد



تقريرماي راجبدمايسنليدمفيمايب ل اتماي سلشل 

276277

  يلامشلل مايمل  معملجبدمايجلا ماين ليلد



تقريرماي راجبدمايسنليدمفيمايب ل اتماي سلشل 

278279

  يلامشلل مايمل  معملجبدمايجلا ماين ليلد



تقريرماي راجبدمايسنليدمفيمايب ل اتماي سلشل 

280281

  يلامشلل مايمل  معملجبدمايجلا ماين ليلد



تقريرماي راجبدمايسنليدمفيمايب ل اتماي سلشل 

282283

  يلامشلل مايمل  معملجبدمايجلا ماين ليلد



تقريرماي راجبدمايسنليدمفيمايب ل اتماي سلشل 

284285

  يلامشلل مايمل  معملجبدمايجلا ماين ليلد



تقريرماي راجبدمايسنليدمفيمايب ل اتماي سلشل 

286287

  يلامشلل مايمل  معملجبدمايجلا ماين ليلد



تقريرماي راجبدمايسنليدمفيمايب ل اتماي سلشل 

288289

  يلامشلل مايمل  معملجبدمايجلا ماين ليلد



تقريرماي راجبدمايسنليدمفيمايب ل اتماي سلشل 

290291

  يلامشلل مايمل  معملجبدمايجلا ماين ليلد



تقريرماي راجبدمايسنليدمفيمايب ل اتماي سلشل 

292293

  يلامشلل مايمل  معملجبدمايجلا ماين ليلد



تقريرماي راجبدمايسنليدمفيمايب ل اتماي سلشل 

294295

  يلامشلل مايمل  معملجبدمايجلا ماين ليلد



تقريرماي راجبدمايسنليدمفيمايب ل اتماي سلشل 

296297

  يلامشلل مايمل  معملجبدمايجلا ماين ليلد



تقريرماي راجبدمايسنليدمفيمايب ل اتماي سلشل 

298299

  يلامشلل مايمل  معملجبدمايجلا ماين ليلد



تقريرماي راجبدمايسنليدمفيمايب ل اتماي سلشل 

300301

  يلامشلل مايمل  معملجبدمايجلا ماين ليلد



تقريرماي راجبدمايسنليدمفيمايب ل اتماي سلشل 

302303

  يلامشلل مايمل  معملجبدمايجلا ماين ليلد



تقريرماي راجبدمايسنليدمفيمايب ل اتماي سلشل 

304305

  يلامشلل مايمل  معملجبدمايجلا ماين ليلد
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فصل

تقرير المراجعة 
السنوية في 

الكليات / البرامج 
األكاديمية

		  



تقريرماي راجبدمايسنليدمفيمايكلللتم/مايبراججماألكل ي لد

308309

  يلامشلل مايمل  معملجبدمايجلا ماين ليلد



تقريرماي راجبدمايسنليدمفيمايكلللتم/مايبراججماألكل ي لد

310311

  يلامشلل مايمل  معملجبدمايجلا ماين ليلد



تقريرماي راجبدمايسنليدمفيمايكلللتم/مايبراججماألكل ي لد

312313

  يلامشلل مايمل  معملجبدمايجلا ماين ليلد



تقريرماي راجبدمايسنليدمفيمايكلللتم/مايبراججماألكل ي لد

314315

  يلامشلل مايمل  معملجبدمايجلا ماين ليلد



تقريرماي راجبدمايسنليدمفيمايكلللتم/مايبراججماألكل ي لد

316317

  يلامشلل مايمل  معملجبدمايجلا ماين ليلد



تقريرماي راجبدمايسنليدمفيمايكلللتم/مايبراججماألكل ي لد

318319

  يلامشلل مايمل  معملجبدمايجلا ماين ليلد



تقريرماي راجبدمايسنليدمفيمايكلللتم/مايبراججماألكل ي لد

320321

  يلامشلل مايمل  معملجبدمايجلا ماين ليلد



تقريرماي راجبدمايسنليدمفيمايكلللتم/مايبراججماألكل ي لد

322323

  يلامشلل مايمل  معملجبدمايجلا ماين ليلد



تقريرماي راجبدمايسنليدمفيمايكلللتم/مايبراججماألكل ي لد

324325

  يلامشلل مايمل  معملجبدمايجلا ماين ليلد



تقريرماي راجبدمايسنليدمفيمايكلللتم/مايبراججماألكل ي لد

326327

  يلامشلل مايمل  معملجبدمايجلا ماين ليلد



تقريرماي راجبدمايسنليدمفيمايكلللتم/مايبراججماألكل ي لد

328329

  يلامشلل مايمل  معملجبدمايجلا ماين ليلد



تقريرماي راجبدمايسنليدمفيمايكلللتم/مايبراججماألكل ي لد

330331

  يلامشلل مايمل  معملجبدمايجلا ماين ليلد



تقريرماي راجبدمايسنليدمفيمايكلللتم/مايبراججماألكل ي لد

332333

  يلامشلل مايمل  معملجبدمايجلا ماين ليلد

المراجع

ايتبللممم لص ــمم ــقــلي ت هــلــئــدم
اايتلريبم–ماي ركزمايلطنيم
ــل م ــ ـ ــتـ ــممااالعـ ــلي ــق ــت ــل ي

األكل ي ي.

جلجبدمايطلئف. لص

جلجبدماي لكمسبل . لص

ــكمفــهــلمعنم لص ــ ــل جــركــزماي
عبلايبزيزميلمل  .

DictionaryمQuality لص
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