
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 2018تشرين الثاني 

 
 

 

 



                                      
 

 المقدمة
 

 

عمادة تحت مسمى ، ومن ثم تحول إلى 2003تأسس مكتب االعتماد وضبط الجودة في الجامعة عام 
، حيث قامت العمادة بالعمل على متابعة كافة األعمال المتعلقة باالعتماد 2014"االعتماد وضبط الجودة" عام 

. ولحرص الجامعة على ضمان الجودة تغير وضمان جودتها والجودة مع هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي
 حيث تم توجيه العمادة للعمل على التطوير 2015عام  "عمادة التطوير والجودة"اسم العمادة ليصبح 

األكاديمي واإلداري إضافة إلى المهام األساسية المتعلقة بمعايير الجودة. وفي هذا السياق قامت الجامعة 
في إعداد  الجودةبإعادة النظر في تسمية العمادة لتصبح عمادة ضمان الجودة. وقد ساهمت عمادة ضمان 

 بادرات حددتها هذه الخطة.في تنفيذ عدة م، كما تساهم )2022 – 2018(الخطة االستراتيجية للجامعة 

 
 

الشاملة وفق معايير الجودة الصادرة عن وحرصها على تأسيس نظام الجودة  دارة الجامعةإمن منطلق اهتمام 
هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها تم وضع خطة استراتيجية للجامعة لمدة خمس سنوات 

(2018-2022). 
 

 على خطتها االستراتيجية. الجودة بمراجعة رؤيتها ورسالتها وقيمها وبناء  ضمان عمادة قامت من ثم و 
 

 دة قبل أن تعتمد من مجلس العمداء.أثريت هذه الخطة في مجلس ضمان الجو 
 

الوضع الراهن بإجراء فيها ص والتي شخ   2022-2018 تستند هذه الخطة على الخطة االستراتيجية للجامعة
 . ةالمقارنات المرجعية مع عدد من الجامعات الوطنية واإلقليمية والعالميالتحليل الرباعي، وكذلك 

   

 ةالرؤي
 

أن تعمل العمادة على تطبيق المعايير المحلية واالقليمية والدولية المتعلقة بالتعليم والتعلم واإلدارة والبحثث العلمثي 
 وخدمة المجتمع، بما يتضمن توفير تعليم مميز للطلبة.

 

 

 الرسالة
 

التدريس  ةتوفير بيئة تعليمية وتعلمية مالئمة لكل من الطلبة وهيئ من أجلالعمل على تطبيق معايير الجودة 
 والموظفين ضمن المعايير الدولية.

 
 
 
 
 
 



                                      
 

 هداف االستراتيجيةاأل

 .الجامعة مستوى على الجودة نظام تطوير على العمل  .1

 .العمل على متابعة معايير الجودة وتطبيقها وتقييمها  .2

 .الجامعة مستوى على الجودة لضمان العامة السياسة رسم  .3

 متابعة تنفيذ استراتيجيات الجامعة وذلك بالتعاون مع الكليات المختلفة.  .4

 الجودة. بضمان المتعلقة المعايير تطبيق على التدريس هيئة أعضاء تدريب  .5

 الجامعة.دعم وتنسيق عمليات ضمان الجودة في الوحدات األكاديمية واإلدارية في   .6

داريا   أكاديميا   سلوكا   الجودة ثقافة لتكون بالجودة، المتعلقة  والنشاطات االجراءات كافة توثيق  .7  .مستمرا   وا 

 .الجامعة عليها تركز التي القيم وتعميم نشر  .8
 

 القيم 
 

 .العدالة: التعامل باإلنصاف مع الجميع واحترام قيمة الفرد وكرامته وحريته المشروعة 

 .الشفافية: التعامل بوضوح في جميع عمليات الجامعة مع الطلبة وهيئة التدريس والموظفين 

 .النزاهة: االلتزام التام باآلداب واألخالقيات المهنية في إطار من الثقة واألمانة واإلخالص 
 .االنتماء: الشعور بالمسؤولية والوفاء للجامعة والمجتمع والوطن 

 ن العاملين في الجامعة في جميع عملياتها وكذلك الحال مع الطلبة.التعاون: العمل الجماعي بي 

  اإلبداع: استيعاب األفكار والحلول االبتكارية وتشجيعها ورعايتها في مجاالت التعليم والتعلم والبحث
 العلمي.

 .المهنية: القدرة على إظهار المعرفة والمهارة والكفاية في التخصص 

 
 يجيةمنهجية تطوير الخطة االسترات

 

تهثثا قبثثل عرضثثها وتقثثديمها لمجلثثس العمثثداء لكتاب  ةكليثثف لجنثثوت لهثثاالخطثثة بوضثثع اإلطثثار العثثام هثثذه تثثم تطثثوير 
 لمصادقة. ل
 
 
 



                                      
 

 تشخيص الوضع الراهن
 

ساهمت عمادة ضمان الجودة في تشخيص الوضع الراهن للجامعة وتحليله من جميع النواحي وفق معايير 
 اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها.ضمان الجودة الصادرة عن هيئة 

 إدارة ضمان الجودة
 

( للجامعة 2022-2018بناء  على تشخيص الوضع الراهن إلدارة ضمان الجودة، حدد الخطة االستراتيجية )
 القضايا الرئيسية التالية:

 إدارة ضمان الجودة وخططها -1

 التقييم والمراجعة )مدخالت الجامعة ونتاجاتها( -2

 المواءمة مع أهداف الجامعة. -3

 الصورة الذهنية للجامعة. -4

 العالقات الخارجية والتواصل الخارجي. -5

 
ولمعالجة هذه القضايا حددت الجامعة غاية استراتيجية تهدف إلى "تعزيز قدرتها التنافسية وتحسين صورتها 

 الذهنية وضمان جودة عملياتها".
 

 والمبادرات المتعلقة بها. غاية االستراتيجية( األهداف المحددة لهذه ال1ويوضح الجدول )
 

 األهداف والمبادرات  (1) الجدول رقم
 

 
 

 األهداف  المبادرات
وضع آلية للتقييم الثدوري لخثدمات الجامعثة ومراجعثة  -

 أدائها
تطثثثثثوير نظثثثثثام شثثثثثامل ومحوسثثثثثب لتقيثثثثثيم أداء هيئثثثثثة  -

 التدريس
تطثثثثثوير نظثثثثثام لتقيثثثثثيم وحثثثثثدات الجامعثثثثثة األكاديميثثثثثة  -

 والخدمية وتفعيله واإلدارية
تطثثثثثوير نظثثثثثثام متكامثثثثثل لضثثثثثثمان إدارة الجثثثثثودة فثثثثثثي  -

 الجامعة
 مراجعة مؤشرات األداء للجامعة ووسائل تقييمها.  -
توعية والتثدريب فثي مجثاالت للإعداد دراسات وبرامج  -

 مثثثن خثثثالل تقيثثثيم البثثثرامج واعتمادهثثثا محليثثثا  وخارجيثثثا  
 الجودة ضمانعمادة 

 وضع آلية للتقدم لشهادات الجودة المحلية والعالمية.  -

بمهنيثثة التسثثويق والتواصثثل تبنثثي دور يتسثثم  -
 الخارجي

لمشثثهد تعزيثثز وجثثود الجامعثثة وتطورهثثا فثثي ا -
 المحلي واالقليمي والعالمي

تثثثثثثوفير الثثثثثثدعم الثثثثثثالزم لحصثثثثثثول الوحثثثثثثدات  -
دة مثثثثثثن األكاديميثثثثثثة علثثثثثثى االعتمثثثثثثاد والجثثثثثثو 

 الجهات الحكومية والعالمية
تطثثثثوير عمليثثثثة تقيثثثثيم الوحثثثثدات األكاديميثثثثة  -

 واإلدارية



                                      
 

 الخطة التنفيذية
( وكذلك الجدول الزمني 1( الجهات المسؤولة عن تنفيذ المبادرات المحددة في الجدول )2يبين الجدول رقم )

 الذي يحدد أولويات التنفيذ خالل السنوات الخمس التي تغطيها الخطة االستراتيجية
 

 الربط بين المعايير واألهداف االستراتيجية ( 2الجدول رقم )
 
 

 الجهة المسؤولة عن التنفيذ التوزيع الزمني المبادرات
1 2 3 4 5 

وضثثع آليثثة للتقيثثثيم الثثدوري لخثثدمات الجامعثثثة  -
 ومراجعة أدائها

 عمادة ضمان الجودة     

تطثثثثثوير نظثثثثثام شثثثثثامل ومحوسثثثثثب لتقيثثثثثيم أداء  -
 هيئة التدريس

 

 
    

 للشؤون األكاديميةنائب الرئيس 
 عمادة ضمان الجودة
 مدير مركز الحاسوب

تطوير نظام لتقيثيم وحثدات الجامعثة األكاديميثة  -
 واإلدارية والخدمية وتفعيله.

 نائب الرئيس للشؤون األكاديمية      
 عمادة ضمان الجودة

تطثوير نظثثام متكامثثل لضثثمان إدارة الجثثودة فثثي  -
 .الجامعة

 مدير العالقات العامة     
 عمادة ضمان الجودة

مراجعثثثثثثثثة مؤشثثثثثثثثرات األداء للجامعثثثثثثثثة ووسثثثثثثثثائل  -
 تقييمها.

 نائب الرئيس للشؤون األكاديمية       
 عمادة ضمان الجودة

 المشثثثثاركة فثثثثي بثثثثرامج التوعيثثثثة الخاصثثثثة بتقيثثثثيم  -
 البرامج واعتمادها محليا  وخارجيا  

 نائب الرئيس للشؤون األكاديمية     
 عمادة ضمان الجودة

آليثثثثة للتقثثثثدم لشثثثثهادات الجثثثثودة المحليثثثثة وضثثثثع  -
 والعالمية

 نائب الرئيس للشؤون األكاديمية     
 عمادة ضمان الجودة

 
 الخالصة

 

تناولثثت هثثذه الوثيقثثة الخطثثة االسثثتراتيجية لعمثثادة ضثثمان الجثثودة والتثثي تثثم تطويرهثثا انطالقثثا  مثثن الرؤيثثة والرسثثالة 
واألهثداف والقثيم، مرتكثزة علثى تشثخيص الواضثع الثراهن للجامعثة مثن جميثع النثواحي وفثق معثايير ضثمان الجثودة 

ووضثثع  العمثثادةتحديثثد مسثثؤوليات وقثثد تثثم الصثثادرة عثثن هيئثثة اعتمثثاد مؤسسثثات التعلثثيم العثثالي وضثثمان جودتهثثا. 
 .ألداء الرئيسةاآلية إلدارة تنفيذ الخطة، وكذلك مؤشرات  يدحدمع ت جدول زمني يوضح أولويات تنفيذ المبادرات

 
 


