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 االستراتيجي التخطيط. 1

التعليمي  هاعن دور  انوتعبر  ،األطراف المعنية وضعهماشارك في  ،تانومعلن تانورؤية واضحرسالة  للجامعة
 ،قابلة للقياس محددةا أهداف   تتضمن المستدامة،هداف التنمية أمع  تتوافقستراتيجية الها خطة ، و والبحثي والمجتمعي

وتعمل الجامعة على التحسين المستمر ، ددةمح أداءتتابع الجامعة تنفيذها وفق مؤشرات  وخطط تنفيذية مفصلة
 لوضعها التنافسي

 :يالتقييم الذات

 مستوف مؤشر التقييم
يحتاج 

 اتحسين  

يحتاج 

 اتحسين   

 اجوهري   

وتوجد آلية لمراجعتهما دوريا  ،معتمدتان ومعلنتان الجامعةرسالة ورؤية  .1

 .األطراف المعنية بمشاركة
   

تعكس دورها التعليمي والبحثي ومسئوليتها المجتمعية بما الجامعة رسالة  .2

 والقومية.يتفق مع التوقعات المجتمعية 

   

    للجامعة مؤشرات موضوعية لقياس تحقق الرسالة  .3

وشارك في وضعها األطراف ، معتمدة للجامعةالخطة االستراتيجية  .4

 .المستدامة التنمية هدافأمع  تتوافق و المعنية
   

في واألدوات المستخدمة  لوالوسائوموضوعي شامل التحليل البيئي  .5

 .مالئمةمتعددة وإجرائه 
   

ومبنية على التحليل  ،اضحة الصياغةوومعلنة  األهداف االستراتيجية .6

 .في المدى الزمني للخطة قللقياس والتحقوقابلة  ،البيئي
   

، ةاالستراتيجياألهداف الخطط التنفيذية تتضمن األنشطة التي تحقق  .7

ومؤشرات  المالية، الزمني والتكلفةوالجدول  ،ومحدد بها مسئولية التنفيذ

 .تنفيذ األنشطة وتسلسلها المنطقي أولويات األداء وتعكس

   

لجامعة بالمؤسسات االستراتيجية لخطة ال لوتفعي لنشرتوجد آلية مفعلة  .8

االستراتيجية للمؤسسات ضمان اتساق الخطط لالتابعة )الكليات والمعاهد( 

 مع خطة الجامعة

   

للجدول الزمني قا تقدم الخطط التنفيذية وف لمتابعة تقارير سنوية دتوج .9

 ستهدفة.األداء الم تحقق مستوياتو
   

يوجد تقييم موضوعي للوضع التنافسي للجامعة وسياسة/ آليات  .10

 تحسينه
   

 

  



 
 

2 

 واإلدارة الذاتية والحوكمةالقيادة . 2

لتزم ت ةحاكم مجالس/مجلسولها ، رسالتها تحقيق من يمكنها تنظيمي هيكلللجامعة 
عمال و  النزاهةو والمصداقية الشفافية، ب األخالقيات المهنية ضمن االلتزام بتو  ،والمحاسبة المساءلةا 
 واإلدارية و الجامعة باالستقاللية التنظيميةتتمتع . و للجامعة المعلنة الجوهريةنطالقا من القيم إ

قيادات مؤهلة، يتم اختيارها وتنمية قدراتها وتقييم أدائها وفقا لمعايير ولها  األكاديميةو ة المالي
 موضوعية
 :  التقييم الذاتي

يحتاج  مستوف مؤشر التقييم

 اتحسين  

يحتاج 

 اتحسين   

 اجوهري   
الهيكل التنظيمي معتمد ومالئم لحجم الجامعة ونشاطها ويتضمن  .1

 لتحقيق رسالتها وأهدافها. الداعمة اإلدارات
   

يوضح  العالقات مع المؤسسات وتنظيمي واضح السلطات الهيكل ال .2

 المختلفة وإداراتهاللجامعة  التابعة 
   

التوصيف الوظيفي معلن ويحدد المسئوليات واالختصاصات وفقا  .3

للهيكل التنظيمي ويحقق التكافؤ بين السلطات والمسئوليات، ويستخدم في 

 حاالت التعيين والنقل واالنتداب للوظائف المختلفة. 

   

والعالقة المنظمة للمجالس   الحاكم،مسئوليات وصالحيات المجلس  .4

 واختصاصات كل منها )في حال تعددها(  موثقة ومعلنة
   

1فصل بين الملكية واإلدارة ال .5
    

      الذاتية اإلدارة في لحقوقها الجامعة ممارسة .6
 ومفعلةومعلنة القيادات األكاديمية واإلدارية موضوعية اختيار  معايير .7

  تكافؤ الفرص  تضمنشفافة  خالل  آليات من
   

سياسات واليات  قدراتها وتوجديتم تنمية  والمستقبليةالقيادات الحالية  .8

  فاعلة لتكوين صف ثان من القيادات.
   

تشارك األطراف المعنية في و مؤشرات تقييم أداء القيادات موضوعية .9

 .عملية التقييم وتستخدم النتائج لتحسين األداء المؤسسي
   

    تطبيقهاولديها آليات لتفعيلها ومراقبة  ومرنةومعلنة  شاملة سياسات الجامعة .10

    بما يحقق كفاءة األداء والمسئوليات  لسلطاتايستخدم التفويض في توزيع   .11

تداول  وإتاحةواستدعاء  وحفظنظم المعلومات والتوثيق االستفادة من  .12

 عملية اتخاذ القرار في الوثائق
   

ماديا  هالمؤسساتها التابعة ودعم األكاديمية لحريةلقيادة الجامعة  دعم .13

 إدارياوفنيا و
   

 لمعنيينلومتاح  المهنية معلنلألخالقيات  وميثاق قيم جوهرية للجامعة .14

 وتراقب تطبيقه
   

وعدم تضارب المصالح آليات وإجراءات فاعلة لضمان الشفافية  توجد .15

 .والممارسات العادلة وعدم التمييز بين أفراد المؤسسة
   

    والمحاسبة  للمساءلة يوجد نظام فاعل  .16

                                                 
 في حال الجامعات الخاصة واألهلية 1
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 الجهاز اإلداري .3

تحقيق رسالتها  يدعمبكفاءة األداء بما  ويتسم هانشاطوطبيعة مالئم لحجم  جهاز إداري للجامعة
 .قياس آرائهم وتلتزم بتقييم أدائهم وضمانأفراده دعم وتنمية على  الجامعةوتحرص  ،وأهدافها

 

 التقييم الذاتي: 

 مستوف مؤشر التقييم
يحتاج 

 اتحسين  

يحتاج 

 اتحسين   

 اجوهري   
م من حيث العدد والمؤهالت مع حجم وطبيعة أنشطة ئالم الجهاز اإلداري .1

 ه.محددة للتعامل مع النقص/الزيادة في أفراد / آليات وتوجد سياسات الجامعة
   

المختلفة بما العاملون موزعون وفقا لمؤهالتهم وقدراتهم على الوظائف  .2

ويحقق التوازن فى توزيع  ،يتناسب مع مهام الوظيفة ويضمن كفاءة األداء

 .عبء العمل اإلدارات بناًء علىالموارد البشرية على 

   

    اإلداريأماكن العمل مالئمة للعاملين وتستوعب المتعاملين مع الجهاز  .3

وتُتَخذ اإلجراءات المالئمة  دوريةللعاملين تحدد بصورة االحتياجات التدريبية  .4

 وقياس رضا المتدربين حتياجات التدريبية لكل فئة االلتنفيذ البرامج التي تلبى 
   

    بالكفاءات واالحتفاظ ين العاملوسائل لدعم  للجامعة .5

    العاملين أداء لتقييم وشفاف فاعل نظام يوجد .6

في اتخاذ  واالستفادة من النتائج العاملين، رضالقياس  أدوات مناسبة للجامعة .7

 .تصحيحيةاإلجراءات ال
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 الموارد المالية والمادية والبنية التكنولوجية: 4

مكنها من ي ا، بماوحجمهطبيعة نشاطها مالئمة لوبنية تكنولوجية مادية مالية و موارد  للجامعة
 على كفاءة استخدام تلك الموارد وتنميتها. الجامعة أهدافها، وتحرصرسالتها و  تحقيق

 

 الذاتي: التقييم

 مستوف مؤشر التقييم
يحتاج 

 اتحسين  

يحتاج 

 اتحسين   

 اجوهري   
تمكنها من تحقيق أهدافها بكفاءة  التيللجامعة مواردها المالية السنوية  .1

 وفعالية.
   

على أنشطة التعليم والبحث العلمي وخدمة المجتمع   ة الجامعةموازن توزيع .2

 .االحتياجات الفعلية لهذه األنشطة متوازن ويراعي 
   

عادلة وشفافة  معايير /تخصيص الموارد للمؤسسات التابعة يتم وفقا لقواعد .3

 فيالتكلفة الفعلية للتعلم  وتباين االحتياجات الفعلية للمؤسساتتراعي 

 في كل منها. أعداد الطالبو البرامج المختلفة

   

ز يتحفلو للجامعةالذاتية  المواردتنمية ل توجد سياسة وممارسات فاعلة .4

 المؤسسات التابعة للمشاركة في تلك التنمية
   

مالئم للمحافظات التي  آتها موقع الجامعة والتوزيع الجغرافي لفروعها/ منش .5

 تخدمها
   

    لطبيعة دورها ونشاطها ءمة مالمساحة الجامعة ومبانيها  .6

    أماكن كافية ومجهزة لممارسة األنشطة الطالبية المختلفة توافر  .7

والتجهيزات ألعداد الطالب السعة المدن الجامعية مالئمة من حيث  .8

 المنتفعين
   

لذوي االحتياجات الالزمة  اإلنشائيةالتسهيالت مزودة بمباني الجامعة  .9

 الخاصة 
   

    الجامعة  ووسائل األمن والسالمة في مبانينظم  توافر .10

آليات ووالمرافق  األساسيةصيانة وتنمية البنية مفعلة ل خطة سنوية توجد .11

 .والمتابعةتطبيق لل محددة
   

مالئمة وحديثة  بالجامعةمستخدمة وسائل االتصال والنظم التكنولوجية ال .12

 .اإلداريةلعمليات لو والبحثياألكاديمي  لنشاطل
   

، ادوري ً  للجامعة موقع الكتروني متنوع المعلومات والخدمات يتم تحديثه .13

 ويخدم األطراف المعنية المختلفة
   

     الجامعةبالمقدمة  برامجالو لألنشطة مالئمةالمركزية  المكتبات .14
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أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة. 5  

 يتناسب معبما  العدد الكافي والمؤهل من أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم الجامعةتوفر 
، وتراعى وأهدافهارسالتها تحقيق يمكنها من والعملية البحثية و  التعليمية المقدمة متطلبات البرامج

 الجامعة على دعم. وتعمل الحفاظ على التدرج الهرمى في الدرجات داخل المؤسسات التابعة لها
 .قياس آرائهمو تقييم أدائهم  وتتابع همقدراتعلى تنمية و التدريس ومعاونيهم  أعضاء هيئة

 

 

 الذاتي: التقييم-ب

 مستوف مؤشر التقييم
يحتاج 

 اتحسين  

يحتاج 

 اتحسين   

 اجوهري   
االحتياجات  تلبيللجامعة قواعد لتعيين أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم  .1

 الحالية لمؤسساتها التابعة وتخدم خططها المستقبلية.
   

    للجامعة آليات فاعلة لجذب أعضاء هيئة التدريس المتميزين واالحتفاظ بهم .2

على مستوى  نسبة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة إلى الطالب .3

 2المناظرةوالمؤسسات التابعة  تتفق مع المعدالت المرجعية  الجامعة
   

 أستاذ)أستاذ/  األكاديمية لدرجاتتوزيع أعضاء هيئة التدريس على ا تناسب .4

 بالمؤسسات التابعة.( مدرس /مساعد
   

الجامعة سياسات / آليات للتعامل مع العجز / الفائض في أعضاء هيئة  لدى .5

 التدريس والهيئة المعاونة.
   

    إثراء المناخ األكاديمي تنويع ول  محلية/دولية االستعانة بخبرات خارجية .6

هيئة التدريس والهيئة المعاونة  ألعضاءسياسة الجامعة في التنمية المهنية  .7

 فاعلة ويتوافر لها الموارد المالئمة  
   

شفافية وتكافؤ ليخدم تحقق رسالتها ورؤيتها ويتسم با نظام االبتعاث بالجامعة .8

 الفرص
   

عضاء هيئة أداء أليات لضمان موضوعية وشمولية عملية تقييم آ للجامعة .9

 لها التدريس داخل المؤسسات التابعة
   

عضاء هيئة التدريس والهيئة أ ورضا آراءأدوات مناسبة لقياس  للجامعة .10

 .تصحيحيةواالستفادة من النتائج في اتخاذ اإلجراءات ال ،المعاونة
   

 

 

 

 

 

  

                                                 
 .بها التعليم واستراتيجيات التابعة المؤسسات بطبيعة مبررةأو  2
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الطالب والخريجون.6  

معلنة لقبول الطالب يتم مراجعتها دوريًّا، وتعمل على جذب و  عادلة قواعدسياسات و  للجامعة
وتشجع األنشطة الطالبية للطالب  المختلفةالدعم  سبل الجامعة بتوفيروتلتزم . الطالب الوافدين

 استمرارية التواصل مع الخريجين. وتدعم ،في صنع القرار ة الطالبوتكفل مشارك

 

 الذاتي:التقييم  -ب

 

 مستوف مؤشر التقييم
يحتاج 

 تحسين ا

يحتاج 

تحسين  ا 

 جوهري  ا

تتميز بالشفافية  للمرحلة الدراسية األولى والثانية قبول الطالب سياسات .1

 والعدالة

   

واضحة وعادلة ومعلنة  ومعادلة المقرراتقواعد القبول والتحويل  .2

 دوري ًا.مراجعتها وتلتزم الجامعة بتطبيقها بشفافية و

   

 توجد منظومة الكترونية مالءمة لتيسير وتنظيم االلتحاق والتسجيل .3
   

محددة ومعلنة إجراءات التسجيل واإلشراف في الدراسات العليا قواعد و .4

 .ا مراجعتها دوري ً  ويتم

   

 جذب الطالب الوافدين.لفاعلة  وأدواتأساليب  للجامعة .5
   

    المتميزينللجامعة آليات فاعلة لجذب الطالب  .6

على المستوى اإلقليمي / الدولي وتوفر  الطالبيالتداول  الجامعة تشجع .7

 آلياته 

   

ن لتسجيل بيانات الطالب ونتائج تقويمهم  .8     للجامعة نظام فعال وُمأم 

الطالب  ومسئوليات حقوق فيما يخص معلنةوللجامعة قواعد موثقة  .9

 الحرم الجامعي. داخل القويم السلوكو

   

تعريف به بوسائل النظام متكامل وفعال لدعم الطالب يتم  للجامعة .10

 متعددة.

   

واضحة وآليات لدعم ذوي اإلعاقة ودمجهم في المجتمع  سياسةللجامعة  .11

 الطالبي 

   

    الطالب ممثلون في المجالس واللجان ذات الصلة. .12

األنشطة الطالبية متنوعة وتوفر الجامعة لها الموارد المالئمة وتشجع  .13

 ذوي اإلعاقة بها. مشاركة
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للجامعة آليات  لضمان نزاهة انتخابات اتحادات  الطالب وتكافؤ  .14

الفرص فيها )على مستوى المؤسسات التابعة والجامعة(، وتدعم 

 تفعيل دوره ىالجامعة اتحاد الطالب وتحرص عل

   

واالستفادة من النتائج في اتخاذ  للجامعة آلية لقياس آراء الطالب .15

 .اإلجراءات التصحيحية وزيادة الرضا الطالبي

   

    لتلقي شكاوي وتظلمات الطالب 3آلية فاعلة  توجد .16

آليات لمتابعة الخريجين والتواصل معهم، وقواعد بيانات خاصة توجد  .17

 بهم تحدث بصورة دورية.

   

وفقًا  للخريجين برامج للتنمية المهنيةتدعم الجامعة كلياتها في توفير  .18

 .لتطورات سوق العمل

   

    4القيمة المهنية للخريج مرتفعة  .19
 

 

 

                                                 
 دون االخالل بنظام التظلم من خالل الكليات  3
 يستدل عليها من معدالت التوظف لخريجي الجامعة ، الخريجين في مناصب هامة ومؤسسات دولية، رأي سوق العمل،.... 4
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 . التعليم7

احتياجات المجتمع يلبي بما  و وأهدافها تهارسال يتفق معبما تقدم الجامعة برامج تعليمية متنوعة 
وتضع  مالئمة،لمعايير أكاديمية برامجها التعليمية  تبنيمن الجامعة وتتأكد . سوق العملمتطلبات و 

لنواتج التعلم الدارسين اكتساب  بما يكفل وتوفر موارد التعلم والتقويمالتعليم استراتيجيات و سياسات 
 .بصورة دورية وتطويرها الجامعة على قياس فعالية برامجهاتحرص ؛ و المستهدفة
 

 الذاتي: التقييم

يحتاج  مستوف مؤشر التقييم

 اتحسين  

يحتاج 

 اتحسين   

 اجوهري   
لة الجامعة وتلبي احتياجات تتوافق مع متنوعة والبرامج التعليمية  .1 رساااااااا

 المجتمع
   

    مالئمة لنوعية البرامج المقدمة بالجامعةأنماط التعليم  .2
    متطلبات سوق العمللالبرامج التعليمية مالءمة للجامعة آليات لضمان  .3

ليات الساااتحداث برامج جديدة ولتطوير أو إلغاء البرامج آللجامعة ساااياساااة و .4

 .القائمة
   

 هاشارك في  وضعا، أهدافهلجامعة خطة للدراسات العليا تخدم رسالتها  ول .5

  واألطراف المعنيةالمؤسسات التابعة 
   

مراجعة اللوائح وتعديلها في الضااااااوابط واإلجراءات المحددة من الجامعة ل .6

 بسيطة وتدعم مرونة اللوائح والبرامج المؤسسات التابعة
   

التزام مؤسااساااتها التابعة بتوصاايف البرامج  للجامعة اليات فاعلة  لمتابعة   .7

 ومراجعتها دوريا
   

دعم التعلم الذاتي واكتساب تاستراتيجية للتدريس والتعلم  للجامعة .8

 مهارات التوظف لدى الطالب.
   

    ااالبتكار وريادة األعمال وخطوات جادة لدعمهميوجد وعي بأهمية  .9

    موارد التعلم متنوعة ومالئمة لمتطلبات البرامج وأعداد الدارسين .10
    توجد ضوابط وأدوات لضمان عدالة وموضوعية تقييم الطالب .11
قواعد التعامل مع تظلمات الطالب من نتائج االمتحان موثقة ومعلنة،  .12

 بالكليات تطبيقهاوتوجد آليات لمراقبة 
   

    صنع القرار نتائج تقويم الطالب يستفاد منها في  .13

    توجد ضوابط لضمان تأمين منظومة استصدار الشهادات .14
سائل الدراسات العليا تدرج في قواعد بيانات متاحة للباحثين ر .15

 والمعنيين
   

مجلسي التعليم والطالب والدراسات العليا فاعلين في تعزيز نوعية  .16

 التعليم وتطويره في المرحلتين االولى والثانية
   

    للجامعة مؤشرات وأدوات لقياس الفاعلية التعليمية لبرامجها .17
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البحث العلمي واألنشطة العلمية.8  

التوجهات القومية وتعكس  مرسالتها وتخدتحقيق  تسهم فيمعتمدة خطة بحثية لجامعة ل
 المالية والمادية البحث العلمي موارد وتنمية على توفير الجامعة وتحرص ،االحتياجات المجتمعية

بين التخصصات المختلفة في والمشاركة  وتشجع التعاونبما يحقق خطتها البحثية،  ودعم الباحثين
وتراقب االلتزام بأخالقيات البحث العلمي ، ومشاركة الطالب في النشاط البحثي مجال البحوث

 .واالبتكار خا داعما لألنشطة العلميةتخلق مناو وتحمي الملكية الفكرية 

 

 التقييم الذاتي: 

 مستوف مؤشر التقييم
يحتاج 

 اتحسين  

يحتاج 

 اتحسين   

 اجوهري   
وترتبط  تم وضعها بمشاركة المؤسسات التابعة لبحث العلميالجامعة لخطة  .1

 .وبالتوجهات القومية واحتياجات المجتمع المحيط برسالة الجامعة
   

المتوافرة أو مكانات اإل الموارد و مع خطة الجامعة للبحث العلمي تتناسب .2

 هالمتابعة تنفيذ تآليا وتوجدالممكن توفيرها 
   

    وبدورها في تحقيقهاالبحثية بالخطة  تم إعالمهامؤسسات التابعة ال .3

وضمان االلتزام أخالقيات البحث العلمي بفاعلة لنشر الوعي  آليات للجامعة .4

 بالعمل به
   

 المعملية والخدمات التجهيزات حيث من مالئمة للجامعة المركزية المعامل .5

  التدريس هيئة واعضاء الباحثين الحتياجات
  

    هدعم البحث العلمي وتحفيزليات لآللجامعة سياسة و .6

أعضاء هيئة  عددويتناسب مع  ،في نمو مستمر عةللجاماإلنتاج البحثي  معدل .7

 التدريس.
   

وتتاح الفرص من خالل المؤسسات التابعة يتم تنمية المهارات البحثية للطالب  .8

 لمشاركتهم في النشاط البحثي
   

    الملكية الفكرية وتطبيقهاحقوق ب وآليات للتوعيةللجامعة سياسة  .9

    .محدثة ومتاحة للمعنيين قواعد بيانات للبحوث العلمية للجامعة .10

علمية، دعم  دوريةيوجد مناخ علمي داعم )تنظيم المؤتمرات العلمية، إصدار  .11

 مشاركة أعضاء هيئة التدريس بالمؤتمرات بالخارج ، الخ...(
   

    للجامعة مؤشرات لقياس فاعلية البحث العلمي .12

    هيئات الصناعة ععالمية ومللجامعة شراكات بحثية مع مؤسسات  .13
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 والتنمية المستدامةالمجتمعية  .المسئولية9

تفعل ته، و على تنميوتعمل  هاحتياجات تلبية و مجتمعها أولويات تحديد  على الجامعة تعمل
وتوجه سياساتها واليات عملها لدعم المختلفة، أنشطتها في و  صنع القرارالمشاركة المجتمعية في 

واالستفادة  التي تقدمهاواألنشطة عن الخدمات  قياس آراء المجتمععلى  وتحرصالتنمية المستدامة 
  .من النتائج في تطوير أدائها

 

 التقييم الذاتي: 

يحتاج  مستوف مؤشر التقييم

 اتحسين  

يحتاج 

 اتحسين   

 اجوهري   
    بوسائل علمية ومتعددة يتم تقييمها والبيئةاالحتياجات الحقيقية للمجتمع  .1

الفعلية حتياجات لالهة وجم والبيئة المجتمعمفعلة لخدمة وتنمية  ةجامعة خطلل .2

 األولويات القومية في هذا المجال تعكسو
   

السياسات واألنشطة التعليمية والبحثية للجامعة تظهر مهام وأدوار واضحة  .3

 للمشاركة المجتمعية
   

    الخطة أهداف في تحقيق كل منها التابعة بدور المؤسسات يتم تنمية وعي .4

    عضاء هيئة التدريسأل خدمة المجتمع ضمن متطلبات الترقينشطة أدراج إ .5

مختصة بأنشطة خدمة المجتمع / لجان(  مراكز /وحدات توجد كيانات إدارية ) .6

 وتنمية البيئة. 
   

    المحيطة بها. البيئة لحمايةأنشطة موجهة  للجامعة .7

    .توجه الجامعة سياساتها واليات عملها لدعم التنمية المستدامة .8

    ما تقدمه الجامعة من صناديق خاصة بما يالئم طبيعة واحتياجات المجتمعتنوع  .9

ذات لجان الو الحاكمة مجالسالتمثيل فاعل لألطراف المجتمعية في  يوجد .10

 .الصلة
   

بالجامعات المحلية  األكاديميللتواصل مع المجتمع  فاعلة آلياتللجامعة  .11

 المهنيةوالمجتمعات واإلقليمية والدولية 
   

في  واالستفادة من النتائجآراء المجتمع لقياس  أدوات مناسبة للجامعة .12

 .اتخاذ القرارات
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 10.إدارة الجودة والتطوير

 وتستعين ،ومستمر ذاتي شامل وتلتزم بإجراء تقويم، له سبل الدعم الجودة توفر إلدارةنظام  للجامعة
في تطوير  والمراجعة وتستخدم نتائج التقويمبالمراجعات الداخلية والخارجية لضمان جودة األداء، 

الجودة مركز يشجع و ، بين جميع العاملين بها، وتحرص الجامعة على نشر ثقافة الجودة األداء

وتشجع إدارة الجامعة  ،التعاون بين وحدات الجودة بالمؤسسات التابعةوالجامعة على تبادل الخبرات ب
 .االمؤسسات التابعة على التقدم لالعتماد وتدعمها الستيفاء متطلباته

 
 

 الذاتي: التقييم

يحتاج  مستوف مؤشر التقييم

 اتحسين  

يحتاج 

 اتحسين   

 اجوهري   
تشمل كافة أوجه ضمان الجودة ل سياسة موثقةاستراتيجية/للجامعة  .1

 نشاطها
   

تبعية  اذ اتنظيمي ً  الجودة تتضمن هيكال ضمان مركزل الداخليةالالئحة  .2

 واضحةات قوعال
   

 ،الكوادر المؤهلة والتجهيزات المالئمة الجودة يتوفر له مركز ضمان .3

فئات ويراعى تباين الخبرات المختلف فيه ممثلون عن  يشاركو

 .والمهارات لتغطية المهام المتعددة

   

ليات عمل آمهام ويتضمن ال للجامعةنظام الجودة الداخلي لدليل يوجد  .4

 .محددة
   

بالجامعة نشر ثقافة الجودة بين العاملين  يعمل على ضمان الجودة مركز .5

 بطرق متنوعة والطالب
   

يتم بصفة دورية باستخدام مؤشرات أداء  الجامعةأنشطة تقويم  .6

 المراجعات الداخلية والخارجية.، وباستخدام مالئمة وأدوات ،موضوعية
   

    .الجامعةمجلس قضايا الجودة في ومناقشة تتيح عرض  الجامعةقيادة  .7

في توجيه التخطيط وصنع  منها المعنيين ويستفادمع  تناقشيم ونتائج التق .8

 والتطوير. القرار واتخاذ اإلجراءات التصحيحية
   

 الجودةضمان  مركز الجامعة ينظم تبادل الخبرات والتعاون بين وحدات .9

 بالمؤسسات التابعة، ويوفر الدعم الفني واالستشاري لها
   

على  هاتشجعو مؤسساتها التابعة فيضمان الجودة  تدعمجامعة قيادة ال .10

 لالعتماد الجودة والتقدماستيفاء معايير 
   

    وتدعمهاالتطوير بمشروعات تهتم الجامعة  قيادة .11

 

 


