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 1ميام إدارة الجودة.

 2شعبة ضمان الجودة.
األىداف.
أ -الميام و األنشطة.

 3وحدة القياس و التقويم.
أ -األىداف.
ب -الميام و األنشطة

 3لجان إدارة الجودة ( لجنة التطوير و الجودة).
فوائد تطبيق معايير الجودة
عوامل نجاح إدارة الجودة

الجودة ( :) Quality
وىي عبارة عن مجموعة من العناصر المترابطة والتي يتم تنفيذىا عبر عدد من

المعايير ،وتوفر فكـــر إداري متطور لتفعيل تحسين جودة أداء مخرجات التعميم
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األكاديمي الجامعي المتميز وذو الكفاءة و
الميارة العالية من خالل تطوير األداء األكاديمي ليتسنى لو بعد تخرجو اإلنخراط
في سوق العمل و ىو ما يعرف بنظام الجودة ،وبالتالي ستكون لدية القدرة عمى
التكيف في بيئتو األكاديمية و بيئة العمل في سوق العمل إلكتساب رضا

المستفيدين في القطاعين العام و الخاص .
 .1مضمون نظام الجودة  Quality Managementإلدارة وحدة الجودة بكمية
إدارة االعمال الذي وضع بدليل الجودة المرفق ىوعبارة عن:

 .1تقييم دوري لؤلقسام العممية لتحسين جودة البرامج األكاديمية .
 .2تحديد نقاط الضعف و القوة في عمميات التعميم و التعمم .
 .3عمل ندوات لمتوعية و تدريب األساتذة و معاونييم .
 .4دراسة جدوى البرامج التعميمية و حاجة السوق .
 .5نشر منجزات إدارة الجودة بالكمية .
 .6وضع آلية لممراجعة الداخمية و إنشاء نظام فعال إلدارة الجودة .
 .7التعرف عمي الشروط و المواصفات التي تتطمبيا ىيئات االعتماد و
ضمان الجودة التعميمية .
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تقويم مخرجات المقرر و

دوره في أىداف البرنامج و مخرجات .
 .9تحسين الجودة بالمقارنة بالبرامج العممية لجامعات عالمية ربط المخرجات
التعميمية بالمعايير األكاديمية

 .10تحسين مستوي الخريجين ليتفق مع توقعات أصحاب العمل .
 .2إدارة الجودة (  )The Quality Managementلكمية إدارة االعمال:

ىي الوحدة اإلدارية التي تعمل عمى نشر ثقافة الجودة في مختمف البرامج العممية
لكمية إدارة االعمال و العمل عمى تطبيقيا ومتابعة تنفيذىا وتطويرىا و تحسينيا.
 .1رسالة إدارة الجودة:
تسعى وحدة الجودة في الكمية لضمان الجودة في جميع الممارسات التعميمية
والبحثية و البرامج األكاديمية واإلدارية باالستفادة القصوى من كل إمكانيات
الجامعة التطبيقية و الكميات التقنية ومواردىا وبمشاركة جميع العاممين فييا
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لمقابمة متطمبات حاجات المجتمع و سوق
العمل المحمي و اإلقميمي ،وفقا لممعايير الوطنية.
 .2دور إدارة الجودة:
• بطبيعة الحال فإن اإلدارة العميا لكمية إدارة االعمال عممت عمى بناء نظام
ادارة الجودة الشاممة من خالل تأسيسيا لوكالة الكمية لمتطوير و الجودة
والتي عمييا البدء بوضع:
 .1برامج تدريبية ألصحاب القرار في الكمية.
 .2مرحمة التخطيط :وتشمل وضع خطط تفصيمية واستراتيجية لمتنفيذ ،وتحديد
المتطمبات لتطبيق نظام الجودة.

.3مرحمة القياس والتقويم :وىي وضع االسس التي ستتم من خالليا المقارنة في
حال تم تطبيق نظام الجودة عمى الواقع.

 .4مرحمة التنفيذ :وىنا يتم اختيار الكادر الوظيفي الذي سيعمل عمى ادارة الجودة
بالتعاون مع جميع المجان المختمفة لبرامج الكمية األكاديمية.
 .5مرحمة تبادل ونشر الخبرات :وذلك من خالل التبادل المعرفي والعممي الممنيج
بطريقة عممية بين ادارة الجودة وعمادة الجودة بالجامعة.
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/3أىداف إدارة الجودة:
األىداف تتمثل في تحديد ميام و إجراءات و صالحيات ىذه اإلدارة والشعب
التابعة ليا ،ىو تمكين برامج أقسام الكمية و خدماتيا المساندة و إدارتيا من
استكمال عمميات التقويم الذاتي ألدائيا وبرامجيا ومساعدتيا في مجال الجودة
وتحسين مستوي أداء المخرجات التعميمية من خالل األىداف التالية :
 .1نشر ثقافة الجودة داخل الكمية لمطالب و الدوائر األكاديمية و اإلدارية
عن طريق المقاءات و االجتماعات و النشر اإللكتروني عمى موقع و

شاشات الكمية
 .2تطوير البرامج األكاديمية و استحداث برامج جديدة تتالءم واحتياجات
سوق العمل المحمي و اإلقميمي و المجتمع طبقا لممعايير القياسية
الوطنية و الدولية.
 .3بناء وتحديث البرامج الدراسية لمطمبة والمقررات والكتب الجامعية بما
يالءم التطور التكنولوجي و العممي.
 .4تحسين مخرجات التعمم لدى الطالب لتحقيق الجودة المستيدفة.
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مبدأ المنافسة في مخرجات

التعميم من برامج الكمية المختمفة في السوق المحمي واإلقميمي.
 .6تفعيل دور البحث العممي و تطويره وتطبيق ىذه األبحاث عمى الواقع
األكاديمي و المجتمع.

 .7تقديم الدعم لمبرامج األكاديمية من خدمات مساندة وارشاد طالبي لتحقيق
األىداف الموضوعة ليا.
 .8العمل المستمر عمى تحسين أداء و ضمان توكيد الجودة لجميع
أنشطة و عمميات الكمية المتضمنو عمى البرامج األكاديمية و البحث

العممي لضمان رضاء المستفيد.

 .9تييئة البرامج العممية ألقسام الكمية لمحصول عمى اإلعتماد الوطني
األكاديمي و المؤسسي الوطني من قبل الييئة الوطنية لمتقويم و
اإلعتماد األكاديمي.
 .10تبادل الخبرات مع الييئات والمنظمات المماثمة في الجامعات العربية
والدولية لالستفادة منيا في تطوير العممية التعميمية والتدريبية
والبحثية.

 .11إنشاء قاعدة معمومات لجميع البرامج التعميمية والمقررات الدراسية
(الدبموم ،الماجستير ،الدكتوراه) التي تقدميا الكمية لالعتماد
األكاديمي.
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 .12أنشأت لجان إلدارة الجودة في
أقسام البرامج من أجل تحسين األداء وفق معايير الجودة بالتنسيق مع
إدارة الجودة
 .3متطمبات الجودة:
 .1القناعة الكاممة والتفيم الكامل وااللتزام من قبل مقرري لجان إدارة
الجودة في األقسام.
 .2إشاعة الثقافة التنظيمية والمناخ التنظيمي الخاص بالجودة .

 .3التدريب المستمر لكافة مقرري لجان إدارة الجودة باألقسام األكاديمية .
 .4التنسيق وتفعيل االتصال بين الوكالة وأقسام البرامج العممية عمى
المستويين األفقي والعمودي.

 .5مشاركة جميع أعضاء لجان إدارة الجودة وأعضاء ىيئة التدريس في
جيود تحسين جودة أداء العممية التعميمية.
 .6تأسيس نظام معمومات دقيق وفعال لمجنة إدارة الجودة ليكون بمثابة
قاعدة معمومات وبيانات وتحديثيا بين وقت وآخر.

9

 .4أىمية الجودة في التعميم األكاديمي
و اإلعتماد لمبرامج العممية  Accreditationفي الكمية:
إن الجودة أصبحت من العناصر األساسية التي تعمل عمى تحسين و تطوير و
تقييم أداء جودة البرامج العممية لكمية إدارة االعمال وعميو فقد تم التطرق ليذا
المفيوم لما نحن بحاجة لو من أىمية الجودة في التعميم األكاديمي من خالل
معاييرىا الخاصة باالىتمام بمخرج التعميم  ،و أعضاء ىيئة التدريس ،والبرامج
األكاديمية  ،إضافة إلى المعايير الخاصة بالبحث العممي لمخروج بنتيجة إلرضاء
رجال األعمال و المجتمع سواءا كان ذلك محميا أو إقميميا ،و بالخروج بمنتج ذو
جودة ونوعية وكفاءة عالية مما سيعود عمى المجتمع المحمي و اإلقميمي بما يمبي

إحتياجات المجتمع من ىذه المخرجات التعميمية و األبحاث األكاديمية المتميزة .و
التي نوجزىا من خالل النقاط التالية:
/1متابعة وايجاد حمول لمشكوى الدائمة من المستفيدين من الخدمة ( خدمة
تخريج جريجين مؤىمين أكاديميا و عمميا لسوق العمل و المجتمع .
/2مواكبة التقدم اليائل في العموم المختمفة.
/3متابعة أنظمة تكنولوجيا المعمومات الحديثة.
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/4تشجيع القدرة عمي االبداع و االبتكار.
 /5تحديد حاجة المجتمع المحمي و اإلقميمي و العالمي و تحسسيا
لخريج متميز ذو جودة عالية.

 /6إيجاد نظام جودة مستمر ( مستدام).

 /5االعتماد Accreditation

والمعايير األكاديمية Academic

 ، Standard of Qualityو النقاط المرجعية :Benchmarking
-1اإلعتماد األكاديمي ): ( Accreditation
ىو اإلعتراف من قبل ىيئة إعتماد دولية أو وطنية بأن الكمية (المؤسسة) ليا
برامج عممية تحقق المعايير األكاديمية Academic standard of Quality
التي وضعتيا لنفسيا  ،وأن الكمية ليا أنظمة مؤثرة و قادرة عمى توكيد الجودة

وضمان التحسين المستمر لبرامجيا العممية ( األنشطة).
-2المعايير األكاديمية لمجودة :
وىي عبارة عن:

 .1المخرجات المرجوة من التعميم :Intended Learning Outcomes
)( ILOs
والتي يعبر عنيا بالمخرجات المرجوة من العممية التعميمية األكاديمية من معرفة و
فيم و خبرات تيدف البرامج التعميمية إلي إكسابيا لمطالب الخريج أو خريجييا.
 .2مناىج البرامج التعميمية األكاديمية : Curricula

11

مناىج البرامج المختمفة و التي توضع
كأداة لتسييل الوصول إلي المخرجات التعميمية المرجوة من العممية التعميمية،
وعميو فإن تطور المناىج العممية طبقا لممعايير القياسية الدولية و لمتطور

التكنولوجي اليائل المالحظ يؤدي ذلك إلي تطور التعميم و تحقيق ىدف الجودة
التي نتطمع إلييا.
 .3تقييم الطالب : Student Assessment

باستخدام االمتحانات و األنشطة االخري .

 .4منجزات الطالب : Student Achievement
عن طريق نقاط مرجعية خارجية و قياس اإلنجازات من خالل نقاط المقارنة

المرجعية  Benchmarkingالتي تستخدم لمقارنة و قياس جودة معايير

البرامج التعميمية مع المعايير العالمية لبرامج أكاديمية مثيمة تمثل النتائج المتوقعة

من إنجاز تطبيق تمك المعايير و المواصفات و الخبرات والتي يتوقع أن يكتسبيا
الخريج.

 -3معايير الجودة  Quality Standardوسيتم العمل عمى تطبيقيا من خالل
المحاور التالية:

 .1المحور األول  :القدرة المؤسسية و الذي يشتمل عمى :

12

 التخطيط اإلستراتيجي
)(Strategic Plan
 الييكل التنظيمي والجياز األكاديمي اإلداري (College
) .and Program Structure

 اإلدارة العميا ).(Top Management Responsibility
 المشاركة اإلجتماعية و تنمية البيئة األكاديمية.
 الموارد (.(Resources
 التقويم المؤسسي وادارة نظم الجودة

 .2المحور الثاني  :القدرة األكاديمية التعميمية :
 الطالب و الخريجين.
 المعايير األكاديمية.

 البرامج الدرسية األكاديمية.
 أعضاء ىيئة التدريس.
 البحث العممي و األنشطة العممية االخري.
 التعميم و التعمم و التسييالت المادية لمتعمم.
 .5التحسين المستمر لمبرامج األكاديمية والخدمات المساندة لمعممية التعميمية.

-6عناصر البرامج العممية في الكمية المستفيدة من الجودة ،ىي :
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الطالب.

 .2أعضاء ىيئة التدريس.
 .3البرامج األكاديمية و المقررات الدراسية .

 .4اإلدارة العميا لمكمية (College Management
).Responsibility
إستفادة العناصر البرامج العممية من إدارة الجودة :
 .1الطالب:
• جذب الطمبة المتميزين لاللتحاق ببرامج الكمية األكاديمية .

• تفعيل اإلرشاد األكاديمي من خالل التوجيو السموكي لمطالب
لاللتحاق بالبرنامج العممية لمكمية.
تنمية الميارات و االبداعات الطالبية.
• تقييم التحصيل األكاديمي لمطمبة بشكل متواصل.
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• التواصل مع السوق
المحمي و اإلقميمي ،و المجتمع لعمل توافق بين ما تم تحصيمو
أكاديميا من الطالب أكاديمياً مع ما ىو مطموب بشكل عممي
لتصحيح مسار ىذه البرامج العممية.

 .2أعضاء ىيئة التدريس:
• الموضوعية و الشفافية في اختيار أعضاء ىيئة التدريس و
المعيدين ،و الفنيين  ،و الموظفين اإلداريين.

• تنمية الموارد البشرية من خالل الدورات التدريبية  ،وحضور
ورش عمل  ،والندوات  ،المؤتمرات  ،والمنح و البعثات الدراسية.

• التشجيع الدائم و المستمرعمى البحث العممي ووضعو من األسس
الرئيسية في تقييم أعضاء ىيئة التدريس.

• توفير جميع الوسائل التعميمية التي تساعد المحاضر عمى
تدريسو لمقرراتو الدراسية بشكل فعال حتى يتم إيصال المعمومة

لمطالب.

• التقييم المستمر ألعضاء ىيئة التدريس من خالل أساليب عممية
و نماذج موضوعة من قبل وحدة إدارة الجودة و وحدة القياس
والتقويم في إدارة الجودة.

 .3البرنامج األكاديمي و المقررات الدراسية:
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• مراجعة وتقييم الخطط األكاديمية بشكل دوري.
• تطوير ىذه الخطط و البرامج لتواكب مجاالت و إحتياجات
المجتمع.

• وضع خطط استراتيجية الستحداث البرامج األكاديمية بما يتالءم
مع المنافسة األكاديمية عمى المستوى المحمي و اإلقميمي و بما

يتناسب مع سوق العمل المحمي و اإلقميمي.

• التعاون مع لجنة التطوير و الجودة في البرامج المختمفة في
استحداث وتحديث البرامج األكاديمية لدى األقسام.

• متابعة تحسين وتطوير أساليب التعميم و التعمم من خالل التعميم
اإللكتروني.
• توفير و استخدام أحدث المناىج و األبحاث من خالل إيجاد

مؤشرات أداء لممقارنات المرجعية لبرامج عممية مماثمة لمحصول

عمى الجودة المطموب تحقيقيا  ،و جعميا المنياج المعتمد
لمبرنامج األكاديمي .
• إنشاء المجالس اإلستشارية في أقسام البرامج العممية لما ليا
من دور في تطوير البرامج األكاديمية لؤلقسام  ،وعمل ش اركة

فاعمة مع المجتمع تستفيذ منيا إدارة الجودة عند تفعيل دورىا

في ضمان و تحسين الجودة.
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•
 .4اإلدارة العميا ( إدارة الكمية):
• تحقيق الرسالة.

• تحقيق الرؤيا المستقبمية.
• مراجعة دورية لؤلنظمة و القوانين و الموائح المعتمدة وخصوصاً
في مجال االعتماد األكاديمي بالتعاون مع وكالة التطوير و

الجودة بالكمية.
• التقييم المستمر لكل من العناصر الثالث سابقة الذكر و بشكل
دوري و معالجة أي انحراف عن الخطط الموضوعة من
• قبل اإلدارة.

• توفير فرص التدريب والتطوير لمكوادر األكاديمية و الفنية
واإلدارية.
 .6التحديات التي تواجو إدارة الجودة:
• التوسع الكمي لمبرامج العممية عمى حساب الجودة والنوعية.
• قمة الموارد المالية.
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• قمة االىتمام بتفعيل تدريب الطالب
من خالل المقررات التي يدرسيا أثناء سجمو األكاديمي ،و اإلىتمام بتدريب
أعضاء ىيئة التدريس القدامى و الجدد ( عدم تفعيل التدريب بالشكل

المطموب).

• البحث العممي وعدم تفعيل دوره في تطوير و كفاءة التعميم األكاديمي لدى
بعض البرامج العممية.

• تطبيق التخطيط اإلستراتيجي وتأثيره عمى خطط وبرامج و أداء مختمف
البرامج األكاديمية في الكمية.

• الشراكة المحمية و اإلقميمية في مفيوميا ودورىا.
• التوأمة التعميمية الشاممة ومدى توافرىا وضرورتيا.
 .7مواجية تحديات وحدة إدارة الجودة بكمية إدارة االعمال:
 .8برنامج إدارة الجودة المقترح:
• مواكبة التطورات التكنولوجية الحديثة من خالل توفير الدورات و األجيزة و
البرمجيات الالزمة لمواكبة ىذا التطور السريع في ىذا النوع من التعميم،
ومتابعة ذلك و تحقيقو لمبرامج الكمية األكاديمية.

• وضع أساس التفوق األكاديمي عمى المحاور الثالثة التالية:
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.1

الطالب.

2

/الطاقم األكاديمي/3 .البرنامج األكاديمي.
• البحث عن موارد مالية تعمل وتساعد عمى تطبيق و تحقيق و تعزيز ثقافة
الجودة وما ليا من أثر عمى مواجية ىذه التحديات.

• تفعيل البحث العممي وتفعيل دوره عمى الصعيد الوطني واإلقميمي من خالل
تفعيل حضور مؤتمرات عممية أكاديمية.

• العمل عمى التدريب والتطوير المستمرين خصوصا ألعضاء ىيئة التدريس
القدامى و الجدد  ،والذي يعد من أىم عنصر في ىذه التحديات.
محاولة التواصل لبرامج الكمية العممية مع المؤسسات التعميمية األكاديمية مثيمة

لالستفادة من الخبرات العممية و اإلدارية وخصوصاً المؤسسات التعميمية
األكاديمية الغربية.

مواءمة المخرج التعميمي مع ما يحتاج إليو سوق العمل من خالل الشراكة في

استحداث أو تحديث البرامج األكاديمية كاممة.التركيز عمى مفيوم الشراكة لمواجية
التحديات.
 .9معايير الجودة في التعميم
يقوم تقييم الجودة و تحسين أداءىا إلى معايير الجودة متعارف
عمييا دوليا ومحميا لمممارسة الجيدة ،ىذه المعايير توضع ضمن
وثيقة تسمى بدليل الجودة (Quality Management
) ، Systemوالتي سيتم وضع السياسات و الموائح Policy
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،واألنظمة  ،Systemو اإلجراءات
 ، Proceduresوتعميمات العمل  .Work Instructionsوسيتم
تطبيق وتحسين و قياس ىذه المعايير لموصول إلى إستحسان
ورضا المستفيدين من خدمة جودة العممية التعميمية في الحصول
عمى خريجين وأبحاث
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أكاديمية ذات أداء عالي .الجدول التالي يوضح معايير مواصفة الجودة بشكل عام،
وما سيقابميا من معايير لمجودة في مجال التطبيقات األكاديمية.
/9إدارة الجودة وتوافق معايير الجودة  ISO 9002مع متطمبات التعميم األكاديمي:
أوال :الييكل التنظيمي المقترح إلدارة الجودة :



عميد الكلية

اللجنة االشرافية العليا

وكيل الكلية للتطوير
والجودة

اللجنة التنفيذية للدعم

رئيس وحدة الجودة



مجالس االقسام



اللجنة العليا بالقسم


نجىت االرشاد
انطالبي



نجىت شؤون
انخزيجيه وانتوظيف

نجىت انذراساث
انعهيا وانبحث انعهمي

نجىت خذمت
انمجتمع
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نجىت انخطط
انذراسيت

نجىت انتعهم
اإلنكتزووي

إجراءات عمل توصيف المقرر :
/1يناقش تقرير المقرر السابق في مجمس القسم
 /2ويؤخذ بالتوصيات
 /3يقوم عضو ىيئة التدريس في األسبوع األول بعمل توصيف المقرر
 /4يناقش في المجمس ويتم اعتماده
إجراءات تحديث برنامج :
يتم تحديث البرنامج كل عامين
يناقش التقرير السنوي لمعامين السابقين وخطط التحسين وجميع استطالعات الراى
وبناء عميو يتم تشكل لجنة من قبل القسم
المتعمقة بالمخرجات وسوق العمل
ً
لعمل مقترح تحديث برنامج وفقا لمنماذج المعتمدة من الدراسات العميا ومن ثم

يناقش في مجمس القسم العتماده ثم يعرض عمى مجمس الكمية العتماده من
العميد ثم يرفع لمدراسات العميا .
إجراءات الخطط التطويرية لمبرنامج :
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يتم تكميف لجنة بعمل التحديث وفق الخطة ويتم بشكل دوري متابعتو من قبل
القسم
وحدة الجودة:
أوال :ميـــــام إدارة الجودة:
 .1االلتزام برسالة الكمية وأىدافيا من أجل تحســين األداء.
 .2استطالع آراء الخريجين بيدف تطوير أداء البرامج العممية في
الكمية فـــي ضوء معايير الجودة واالعتماد االكاديمي.

 .3إعداد النماذج والبرامج المتخصصة في إجراء المسوحات
واستكمال عمميات القياس والتقويم وتوفير قاعدة البيانات
والخدمات اإللكترونية.

 .4متابــعة أنشطــــة الكميــــات واألقسـام العـممية والمراكــز واإلدارات
لجمع البيانات والمعمومات ذات العالقة بأدائــيا وخططيا.
 .5توفيـــر التدريـب الالزم لعمميــات التقويـم وتوكيـد الجودة.

 .6إعداد مشروع الخطة اإلستراتيجية التي من شأنيا إحـداث
التغيير المنشود وتوجيـو الجيـــود وتوظيـــف اإلمكانـــات
والطاقـات باتجــاه تحقيق رسالـــة الكمية والوصول إلى أىدافيا
وطموحاتيا المستقبمية.
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/7توفير المعمومات حول التطورات المتعمقة بتوكيد الجودة واالعتماد  ،واالستفـادة
من تجارب المؤسسات التعميمية األخرى داخل المممكة العربية السعـودية وخارجـيا

.

/8إعداد التقاريــر السنويـة عن أنشطة برامج الكمية العممية
ومخرجات أدائيا في ضوء معايير الجودة واالعتماد االكاديمي .

/9حصر التجييزات الالزمة لمجودة والرفع بيا.

/10نشر ثقافة الجودة من خالل المنشورات والكتيبات
والمسابقات والندوات.

/11جمع البيانات والمعمومات الالزمة إلدارة الجودة.
/12تحميل البيانات والمعمومات.
/13تطبيق التقييم الذاتي بشكل سنوي.
/14الوقوف عمى الواقع الفعمي لمجودة.

/15تحديد الفجوات التي تحول دون تحقيق الجودة وذلك بإجراء
التحاليل الالزمة بمشاركة لجنة الجودة باألقسام.
/16وضع التوصيات والخطوط العريضة الالزمة لتحسين األداء.
/17إعداد خطط التحسين ومتابعتة تنفيذىا وعرض نتائجو
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/18التعاون والتنسيق مع اإلدارات
المساندة لمبرامج العممية في الكمية.

/19العمل عمى استمرارية عممية التقويم وضمان الجودة بصفة
دورية من أجل التطوير.

/20إعداد خطة سنوية إلدارة الجودة بالكمية.
/21إعداد تقارير سنوية عن إنجازات إدارة الجودة.
/22توثيق العالقة بين البرامج العممية لكمية العموم وادارة الجودة

بتفعيل ميام لجنة الجودة في برامج أقسام الكمية العممية المختمفة

( منسق لمجودة –لجنة الجودة و التطوير ).
 /23إنشاء و تفعيل مركز التأىيل و التوظيف و البدء بأعمالو

عن طريق جمع بيانات الخريجين وفرص التوظيف لدى القطاعين
الخاص و العام و متطمبات المجتمع األخرى لتوظيف مخرج
التعميم  ،بما في ذلك اإلعالن عن فرص وظيفية لمخريجين.

 وحدة ضمان الجودة:
أوالً :األىداف  :تيدف وحدة ضمان الجودة إلي تطوير العممية التعميمية
والتدريبية والبحثية من خالل :
 .1اقتراح السياسات العامة لتقويم األداء وضمان الجودة في الجامعة.
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 .2تقديم المشورة الفنية لمكميات والمراكز واإلدارات المساندة بيدف تنفيذ نظم
تقويم األداء وضمان الجودة.

 .3نشر الوعي بين أعضاء الييئة العممية ومنسوبي الجامعة والطالب بأىمية
تطبيق نظام ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي.

 .4اقتراح نظم ومعايير لمحوافز لؤلداء المتميز في المجال التعميمي التدريسي
والبحثي واإلداري في إطار تنافسي عمي مستوي البرامج العممية في الكمية.

الميام واألنشطة:
 .1إعداد آليات لنشر الوعي بمفاىيم نظم ضمان الجودة واالعتماد
األكاديمي.
 .2التخطيط واعداد االستراتيجيات المتعمقة بضمان الجودة واالعتماد
األكاديمي.

 .3متابعة أعمال وحدات التقويم والجودة في الكميات والمراكز واإلدارات
المساندة.

 .4متابعة التقويم الذاتي والتقويم الخارجي لمبرامج والمقررات الدراسية في
كميات الجامعة.
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.5

عقد الندوات والدورات

التدريبية وورش العمل المتخصصة ألعضاء الييئة العممية واإلدارية
ضماناً لمممارسات الجيدة في تطبيق نظم الجودة.

 .6إعداد سياسة عامة لتقويم األداء وضمان الجودة في البرامج العممية
لمكمية.
 .7وضع النظم والمعايير والنماذج المختمفة التي تستخدم لتقييم أنشطة
الكميات المختمفة واإلدارات المساندة وتقويم األداء األكاديمي واإلداري.
 وحدة القياس والتقويم
أوال :األىداف :
 .1العمل عمي تحسين وتطوير وسائل القياس والتقويم األكاديمي.
 .2العمل عمي تحقيق جودة التدريس الجامعي من خالل التعريف بأساليب
التعمم الجامعي الحديثة.

 .3تنظيم دورات تدريبية وورش عمل وعقد ندوات لمتعريف بتكنولوجيا
التعميم بيدف إكساب الميارات الستخداميا في التعميم الجامعي.
 .4تنظيم دورات تدريبية ألعضاء الييئة العممية في تشغيل واستخدام
الحاسب اآللي في التدريس والتقويم الجامعي.
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ثانيا :الميام واألنشطة
.1

بناء مقاييس تستخدم لقياس أداء أعضاء الييئة العممية وتقويم

أدائيم.

.2

تقويم جودة التدريس من خالل آراء الطالب وفقاً لآلليات والوسائل

.3

تقويم وتحميل البرامج والمقررات الدراسية في كميات الجامعة في

المستخدمة في تطبيق جودة األداء الجامعي.
ضوء معايير الجودة واالعتماد األكاديمي.

.4

متابعة تطوير برامج ولوائح ونظم الكميات لموصول بخريجييا إلي

مستوي متميز من األداء.
.5

إيجاد قنوات اتصال مع الييئات المماثمة التي تيتم بضمان الجودة

في التعميم الجامعي لتبادل الخبرات.

 لجنة إدارة الجودة ( لجنة) التقويم و الجودة في أقسام البرامج العممية :
أوالً  :األىداف :
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.1

تيدف وحدات التقويم

والجودة إلي تقويم األداء األكاديمي وتطوير العممية التعميمية والتدريبية
والبحثية واإلدارية من خالل قياس مؤشرات األداء لمخرجات العممية

التعميمية (أعضاء ىيئة التدريس– الطالب).

 .2نشر ثقافة التقويم بين أعضاء الييئة العممية والطالب من خالل تنظيم
حمقات النقاش وورش العمل والدورات التدريبية.

ثانيا  :الميام واألنشطة

 .1إعداد اآلليات والوسائل التي تستخدم في عمميات تقويم األداء و
تحسينو.
 .2إعداد خطة لمراقبة تنفيذ عمميات التحسين وقياسيا لضمان استمرارية
التطوير والتحسين.

 .3توعية العاممين في الوحدات المختمفة بمتطمبات تطبيق نظام الجودة.
 .4عقد اجتماعات دورية لمناقشة قضايا الجودة والتطوير لمتعرف عمي
مدي التقدم ومشكالت التطبيق ووضع اإلجراءات الوقائية والتصحيحية

لسير العمل واقتراح الحمول.

 .5أحد أىم ىذه المجان كونيا العمود الفقري إلدارة الجودة ،ىي لجنة
الجودة و التطوير
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لجنة التطوير والجودة ( (مقرر

لجنة الجودة) في البرنامج/القسم( :
مياميا:
 .1المشاركة الفاعمة كيمزة وصل بين إدارة الجودة و القسم.
 .2متابعة نشر ثقافة الجودة بالقسم وفقاً لخطة العمل التي تقرىا
إدارة الجودة.

 .3مراجعة الوثائق ومتطمبات إدارة الجودة قبل تسميميا.
 .4إضافة إلى دوره مع رئيس المجنة العميا بالقسم.
توثيق نظام الجودة لمبرامج العممية و األقسام:
أىداف توثيق النظام:

 .1أىداف التوثيق:
 التأكد من أن جميع العاممين والموظفين يتقنون األعمال التي يقومون
بيا.
 مساعدة اإلدارة في مراقبة نظام الجودة والمحافظة عمى استمرار عممو
.
 يساعد اإلدارة في تطوير نظام الجودة ( باعتباره أساسا ممموساً).
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 تقديم دليل مادي لمجيات
المانحة لمشيادة من أن الشركة تقوم بتطبيق النظام بشكل فعال.
 يوفر أحد المستمزمات الرئيسية لممواصفةISO 9001.
 .2ضبط الوثائق:
تتم عممية ضبط الوثائق من خالل ما يمي:
 التأكد من مالئمة الوثائق قبل اعتمادىا واصدارىا.
 مراجعة وتحديث الوثائق (تنقيح ،تعديل) عند الضرورة واعادة
اعتمادىا
 التأكد من تحديد موقف التعديالت الحاصمة عمى الوثائق.
 التأكد من كون اإلصدارات المالئمة لموثائق المطبقة متوفرة في نقاط
االستخدام.
 لتأكد من أن الوثائق واضحة وسيمة التمييز من خالل الترميز الدقيق.
 التأكد من تمييز الوثائق خارجية المصدر وضبط أسموب توزيعيا.
 منع االستخدام غير المقصود لموثائق الممغاة.
 .3وثائق نظام إدارة الجودة
. وثائق توفر معمومات داخمية وخارجية حول نظام إدارة الجودة
لممنظمة تعرف بـ ( أدلة الجودة).
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 وثائق تصف كيفية تطبيق
نظام إدارة الجودة تعرف بـ ( أدلة اإلجراءات( .
 وثائق تثبت فييا المتطمبات تعرف بـ ( المواصفات(.
 وثائق تثبت فييا التوصيات والمقترحات وتعرف بـ ( األدلة
االسترشادية)
 وثائق توفر المعمومات حول كيفية أداء الفعاليات والعمميات بشكل
شمولي ومن الممكن أن تتضمن اإلجراءات الموثقة وتعميمات العمل
والمخططات
 وثائق توفر أدلة موضوعية لمفعاليات المنجزة والنتائج المتحققة وتعرف
بـ ( السجالت ( .

 تحدد كل منظمة مدى التوثيق المطموب والوسط المستخدم فييا.
 .4متطمبات توثيق نظام الجودة:
 توثيق النظام بشكل منظم ومرتب في شكل سياسات واجراءات
مكتوبة ..
 يجب أن تكون وثائق نظام الجودة (التالية) مفيومة ومتفق عمييا
ومستخدمة بواسطة جميع العاممين المؤثرين عمى الجودة.
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 .1دليل الجودة:
وثيقة تحدد سياسة الجودة لممنظمة كما وتعطي الرؤى المستقبمية ألفاق
تطورىا كما ويصف نظام الجودة.
 .aلماذا دليل الجودة؟
إلعطاء وصف شامل لنظام الجودة واالستفادة منو كدليل دائمي لتنفيذ
النظام والمحافظة عميو.
 .bمحتويات دليل الجودة:
 .iصفحة العنوان.
 .iiنطاق التطبيق.
 .iiiصفحة التعديالت.
 .ivقائمة المحتويات. .
 .vقائمة التوزيع.
 .viمقدمة عن المنظمة.
 .viiمعمومات عامة عن الدليل.
 .viiiسياسة الجودة.
 .ixالييكل التنظيمي.
 .xموجز وصفي لعناصر نظام الجودة القابمة لمتطبيق في
المنظمة.
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 .xiدليل اإلجراءات.
 .1يحدد من يفعل ماذا ولماذا ومتى وأين وكيف يفعل
ذلك.
 .2يحدد الطريق المحدد إلنجاز فعالية ما  ،وعند توثيق
اإلجراء عندئذ يشار لو عمى أنو إجراء مكتوب أو
موثق.
 .2دليل اإلجراءات:
 المحتويات:
 اليدف أو الغرض من الفعالية.
 مجال تطبيق الفعالية.
 المسؤوليات ( ما الذي ينبغي عممو و المسؤول عنو).
 كيفية األداء وتحديد الزمان والمكان.
 المواد والمعدات والوثائق الواجب استعماليا.
 مراحل توثيق اإلجراءات:
 المرحمة األولى:
 تتمثل في الحصول عمى إجابات لسمسمة من
األسئمة تشكل بمجموعيا صياغة اإلجراء.
 المرحمة الثانية:
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 تييئة
المسودات التمييدية  ،وتبدأ بعد أن يتم
الحصول عمى إجابات لألسئمة السابقة.
 المرحمة الثالثة:
 الحصول عمى المالحظات حول المسودة ،
حيث يقوم األفراد بمراجعة المسودة األولية
لمعرفة إمكانية تطبيقيا وكيفية التعامل معيا.
ويجب أخذ جميع المالحظات بنظر االعتبار
والعمل عمى دمج المالحظات واإلضافات
لموصول إلى الصيغة النيائية لممسودة.
 المرحمة الرابعة:
 حصول المصادقة وبداية التطبيق حيث يجب
الحصول عمى مصادقة الشخص أو الجية
المخولة عمى المسودة النيائية لغرض وضعيا
قيد التطبيق.
 المرحمة الخامسة:
 مراجعة اإلجراء بعد تنفيذه لفترة ال تقل عن ستة
أشير لتحديد:
 إذا كان يجب االستمرار بتطبيق الوثيقة  .تعديل
أو تغيير الوثيقة.
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 المرحمة السادسة:
 وتشمل سحب اإلجراء وعندما يكون اإلجراء
غير مفيد أو جرى االستعاضة عنو بإجراء آخر
فيجب سحبو مع جميع ما يتعمق بو

 دليل خرائط التدفق لألعمال (تعميمات العمل) :
تعريف  :تعميمات مفصمة لتنفيذ إجراء أو عممية أو خدمة أو وظيفة أو ميمة معينة.
وتسمى تعميمات تشغيل لمتصنيع او الخدمة .وتعميمات العمل تبين شرطاً تفصيمياً
لكل خطوة من خطوات اإلجراء.

األىمية  :تنبثق أىمية التعميمات من قدرتيا عمى ضمان ثبات مستوى الجودة
لممنتج لموصول إلى نفس النتائج بشكل مستمر.
 محتويات دليل تعميمات العمل:
تتضمن تعميمات العمل ما يمي :
 رسومات طريقة العمل والتركيب.
. تعميمات التشغيل.
. طرق وتعميمات الفحص.
 الدالئل العينية.


36


قواعد عامة لكتابة دليل العمل 
 تحديد العممية.
 تحديد المسؤولين.
. تنفيذ تعميمات العمل.
 المراجعة.
 التجربة.
 الشكل النيائي.
 تبويب التعميمات حسب تبويب إجراءات العمل:
 فيرس اإلجراء.

سجل التعديالت .

 التعميمات نفسيا:
 اليدف.
 المسؤوليات.

مجال التطبيق ..
المراجع.

 التعميمات
فوائد تطبيق معايير الجودة لبرامج الكمية األكاديمية العممية:
 .1االلتزام برسالة الكمية .
 .2تحقيق رسالة الكمية وأىدافيا .

 .3االلتزام بمعايير جودة عالية في األداء.
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 .4ضمان مخرجات متميزة تتناسب مع
متطمبات الجودة و سوق العمل و المجتمع.
 .5مستوى أداء مرتفع ألعضاء ىيئة التدريس و المعيدين .

عوامل نجاح إدارة الجودة:
/1الدعم المتواصل وااللتزام بتطويــر الجودة من قبل إدارة الكمية .
/2إدراك منسوبــي الكمية ألىمية ضمــان الجودة وااللتـزام بدعميا ،
والعمل بروح الفريق الواحد لتحقيق األىـــــداف المرجوة .
/3المشاركة الشاممة من قبل جميع أقسام الكمية في التخطيط
والتنفيذ والمتابعة لعمميات الجودة .

 /3وجـــود طاقــم عمــل ذا معــرفة جيـــــدة بعمميات الجودة واالعتماد
األكاديمي
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ممحق  :إجراءات مراقبة جودة البرنامج.
إجزاءاث مزاقبت جودة انبزوامج.

ضمان انجودة
تخطيط انبزامج وتقذيم تقاريزها
(بزوامج ماجستيز إدارة انخذماث انصحيت وانمستشفياث )
اإلجزاءاث انذاخهيت يي مجال ضمان جودة بزوامج ماجستيز إدارة انخذماث انصحيت وانمستشفياث
٠ٚمِ َٛدٍظ اٌمغُ ِٕٚغك اٌجشٔبِح ثّشالجخ خٛدح اٌجشٔبِح ِٓ خاللي ٌدٕالخ اٌدالٛدح ثمغالُ ةداسح الػّالبي ٠ٚ ٚمالَٛ
ِدٍظ اٌمغُ ثّٕبلشخ خّ١غ ِب ٠زؼٍك ثبٌجشٔبِح ِٓ رٛط١فبد ٚرمبس٠ش ِمشساد ٚرمالبس٠ش عالٕ٠ٛخ ِ ٚشاخؼالخ رمالُ٠ٛ
اٌطلة ٌٍّمشساد اٌذساع١خ ِ ٚشاخؼخ رم ُ٠ٛاٌطبٌت اٌّزخشخٌٍ ٓ١جشٔبِح ِ ,شاخؼخ رمال ُ٠ٛرسثالبة اٌؼّالً ال داء
اٌخش٠د( ٚ ٓ١اٌّشاخؼخ اٌذاخٍ١خ )اٌزم ُ٠ٛاٌزار – ٟاٌّشاخؼخ اٌخبسخ١خ ٌٍّمشساد ٚاٌجشٔبِح .
ٚٚػغ خطؾ اٌزسغِٕٚ ٓ١بلشزٙب ٚفك اٌزبٌ:ٟ
 -1معاييز تقويم انبزامج :
٠زّثً اٌّؼ١بس الوثش رّ٘١خ ٌزم ُ٠ٛاٌجشاِح فِ ٟمذاس ِب ٠غزم١ذٖ اٌطلة رؼٍ١ّ١بً ِٕٙب ،ر ٞرداء اٌطلة
الوبدٚ ،ّٟ٠رشوض ةخشاءاد اٌزم ُ٠ٛثظفخ رعبع١خ ػٍ ٝخٛدح اٌؼٍّ١خ اٌزؼٍ١ّ١خ ِٚلءِزٙبٚ ،ةخشاءاد اٌزسمك ِٓ
ِؼب١٠ش اإلٔدبص ٚاٌجٕ١خ اٌزسز١خ ٚاٌخذِبد اٌّمذِخ ٌذػُ ٚرسغ ٓ١وفبءرٙب٠ٚ ،زّثً ِم١بط رؼٍُ اٌطلة الوثش
ِجبششح ف ٟاالخزجبساد ٚاٌٛاخجبد ٚاٌزىٍ١فبد اٌز٠ ٟم ِْٛٛثٙبٚ ،سغُ رٌه ،فإْ إٌزبئح اٌز ٟرخشج ثٙب
االخزجبساد ٌ١غذ ثزاد لّ١خ ِب ٌُ رىٓ ٕ٘بن ةخشاءاد ٌٍزسمك ِّب :ٍٟ٠
 رْ ِخشخبد اٌزؼٍُ اٌّغزٙذفخ رزؼّٓ وً ِب ٘ ٛػشٚسٌٍ ٞجشٔبِح الوبد ّٟ٠فِ ٟدبي رخظظٗ؛
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 رْ ِغز٠ٛبد اوزغبة اٌطلة ٌّخشخبد اٌزؼٍُ رٕبعت ِغز ٜٛاٌّؤ٘لد اٌّمشس ِٕسٙب؛
 رْ ِؼب١٠ش اٌزم ُ٠ٛاٌز٠ ٟغزخذِٙب رػؼبء ٘١ئخ اٌزذس٠ظ ف ٟاالخزجبساد ٚغ١ش٘ب رُطجَّك ثشىً ِٕزظُ ٚطبسَ
ٚرْ رىِّ ْٛبثٍخ ٌٍّؼب١٠ش اٌّزَّجؼخ فِ ٟؤعغبد رخش ٜرزّزغ ثدٛدح ػبٌ١خ.
ٕ٘ٚبن ِظبدس ِزٕٛػخ ّ٠ىٓ اٌشخٛع ةٌٙ١ب ٚاالعزششبد ثٙب زٛي ِب ٕ٠جغ ٟرؼّ ٕٗ١ف ٟاٌجشاِح
الوبد١ّ٠خ ػٍ ٝاخزلف رخظظبرٙب٠ٚ ،شًّ رٌه اٌشخٛع ةٌٚ ٝث١مخ "اإلطار انوطىي نهمؤهالث" اٌز٠ ٞسذد
ِدبالد اٌزؼٍُ اٌٛاعؼخ اٌزٕ٠ ٟجغ ٟرط٠ٛش٘ب ف ٟوبفخ اٌجشاِحٚ ،اٌشخٛع ةٌِ ٝزطٍجبد االػزّبد اٌجشاِدِٓ ٟ
لِجَ ًِ ِٕظّبد االػزّبد اٌّزخظظخ فِ ٟؼظُ اٌّدبالد اٌّ١ٕٙخ٠ٚ ،شًّ ر٠ؼبً دساعخ ِب رسز ٗ٠ٛثشاِح ِّبثٍخ فٟ
ِؤعغبد رؼٍ١ّ١خ رخش ،ٜثبإلػبفخ ةٌ ٝرسٍ ً١رِ ٞزطٍجبد خبطخ ٌّّبسعخ اٌؼًّ اٌّ ٟٕٙف ٟاٌج١ئخ اٌز٠ ٟزُ
ةػذاد اٌطلة ٌٙب ،وّب ٕ٠جغِ ٟشالجخ آخش اٌّغزدذاد ٚالثسبس ف ٟاٌّدبي اٌّؼٕ ٟثظفخ ِغزّشح ٚةدخبي
اٌزؼذ٠لد اٌّلئّخ اٌز ٟرؼىظ رٍه اٌّغزدذاد.
ٚلذ لبِذ اٌ١ٙئخ اٌٛؽٕ١خ (ثّغبػذح خجشاء دِ ٓ١١ٌٚزّ١ض ِٓٚ ٓ٠خلي االعزشبسح اٌّىثفخ داخً اٌٍّّىخ
اٌؼشث١خ اٌغؼٛد٠خ) ثزسذ٠ذ ِخشخبد رؼٍُ ِمزشزخ رٕبعت ثشاِح اٌجىبٌشٛ٠ط ف ٟعجغ رخظظبد :ٟ٘ٚ ،ةداسح
الػّبيٚ ،إٌٙذعخٚ ،اٌزشث١خٚ ،ؽت العٕبْٚ ،اٌطت اٌجششٚ ،ٞاٌظ١ذٌخٚ ،اٌزّش٠غ.
ٕ٘ٚبن ر٠ؼبً ػذد ِٓ اٌّظبدس اإلسشبد٠خ (ٚالدٌخ) ػٓ ِغز٠ٛبد الداء اٌّزٛلؼخ ِٓ اٌطلةِٓٚ ،
اٌّ ُٙاعزخذاِٙبٚ ،رمذَ ٚث١مخ "اإلطار انوطىي نهمؤهالث" ٚطفب ً ٌّغز٠ٛبد الداء اٌّزٛلؼخ ٌّغز٠ٛبد اٌّؤ٘لد
اٌّخزٍفخِ ٟ٘ٚ ،غز٠ٛبد رُ ٚطفٙب –اػطشاساً -ثشىً ةخّبٌِّ ،ٟب ٠زطٍت ِؼٗ رسذ٠ذ آٌ١بد رخشٌ ٜزطج١ك رٍه
اٌزٛط١فبد اٌؼبِخ ِغ اٌزسمك ِٓ ِغز٠ٛبد رداء اٌطلة ٚفمبً ٌّؤششاد رداء ِٕبعجخ ٚرْ ٠ى ْٛاٌزسٍِ ً١جٕ١بً
ػٍِ ٝمبسٔبد ِشخؼ١خ داخٍ١خ ٚخبسخ١خ.
ّ٠ٚىٓ ١ٌ٢بد اٌزسمك ِٓ ِغز٠ٛبد اوزغبة اٌطلة ٌّخشخبد اٌزؼٍُ رْ رشًّ اخزجبساد ِؼ١بس٠خً فٟ
ثؼغ ِدبالد اٌزؼٍُ ،غ١ش رْ اٌؼذ٠ذ ِٓ ِخشخبد اٌزؼٍُ رزطٍت ةطذاس رزىبَ ِذػّخ ثبٌج١بٔبدِٓٚ ،
اٌؼشٚس ٞارخبر ِب ٍ٠ضَ ِٓ ةخشاءاد ٌؼّبْ ِلئّخ ٚارغبق رٍه الزىبَ.
 ِٓٚاٌؼشٚس ٞاٌم١بَ ثم١بط ِجبشش ٚغ١ش ِجبشش ٌزٛف١ش دٌُ٠ ً١ؼزَّذ ػٍ ٗ١ف ٟةطذاس الزىبَِٓٚ ،
اٌّّبسعبد اٌشبئؼخ ٌٍزسمك ِٓ اوزغبة اٌطلة ٌّخشخبد اٌزؼٍُ اعزمظبء آساء رطسبة اٌؼللخ وٛعٍ١خ غ١ش
ِجبششح ،ثّٕ١ب رزؼّٓ ٚعبئً اٌم١بط اٌّجبشش وً ِٓ اخزجبساد اٌطلة ثأٔٛاػٙب ِٓ خلي ل١بط رداء اٌطلة
ػٓ ؽش٠ك ةخبثبر ُٙلعئٍخ ِؼٕ١خ ف ٟاالخزجبساد ٚػٓ ؽش٠ك ٍِفبد ردائ ُٙاٌز ٟرؼزّذ ػٍ ٝػذد ِٓ اٌّؼب١٠ش
اٌم١بع١خ ،ثبإلػبفخ ةٌ ٝاٌّشبس٠غ اٌزز٠ٛد١خ اٌّجٕ١خ ػٍ ٝاٌّؼب١٠ش اٌم١بع١خ.
٠ٚش ٜاٌجؼغ رز١بٔب ً ػشٚسح رْ رزب ذ اٌّشٔٚخ لػؼبء ٘١ئخ اٌزذس٠ظ ٌزغ١١ش ِفشداد اٌّمشساد
اٌذساع١خ ٚرْ ٠ؼؼٛا رظٛسار ُٙاٌخبطخ ثّؼب١٠ش اٌزم ُ٠ٛوّظٙش ِٓ ِظب٘ش اٌسش٠خ الوبد١ّ٠خ٘ٚ ،زا غ١ش
طس١ر ،فّغ رْ اٌّشٔٚخ ِشغٛثخ ٌزٍج١خ ازز١بخبد اٌطلة اٌّخزٍفخ ،ةال رٔٗ ٠دت رْ ٠ىٌ ْٛذ ٜاٌّؤعغخ
اٌزؼٍ١ّ١خ آٌ١بد فؼبٌخ ٌٍزأوذ ِٓ رْ ِخشخبد اٌزؼٍُ اٌّؤٍِخ ِٓ اٌّمشساد اٌذساع١خ لذ رسممذٚ ،رْ ِغز٠ٛبد
اوزغبة اٌطلة ٌّخشخبد اٌزؼٍُ ِزٕبعمخ ٚطس١سخ.
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٠ٚشًّ اٌّؼ١بس اٌجشاِد ٟاٌزٚ ٞػؼزٗ اٌ١ٙئخ اٌٛؽٕ١خ فِ ٟدبي اٌزؼٍُ ٚاٌزؼٍ ُ١اٌِ ٝؼب١٠ش فشػ١خ ٚػذداً
ِٓ اٌّّبسعبد اٌّسذدح اٌّشرجطخ ثظ١بغخ ِخشخبد رؼٍُ ا ٌطلة ٚرخط١ؾ ِٚشاخؼخ اٌجشاِح ٚل١بط ِخشخبد
اٌزؼٍُٚ ،رُؼزجش رٍج١خ رٍه اٌّزطٍجبد رِشاً ػشٚس٠بً ٌزسم١ك االػزّبد اٌجشاِد.ٟ
غ١ش رْ ٕ٘بن ر٠ؼبً ػذداً ِٓ اٌزٛلؼبد الخش ٜاٌّزؼٍمخ ثإخشاءاد رط٠ٛش خٛدح اٌزؼٍُ ٚاٌزؼٍ،ُ١
ٚاٌخذِبد اٌّغبٔذح ٌٍزؼٍُ ٚاٌزؼٍٚ ُ١اٌّشافك ٚاإلخشاءاد اإلداس٠خ ٚاٌزخط١ط١خ اٌٛاسدح فٚ ٟث١مخ "معاييز ضمان
واعتماد انجودة يي بزامج انتعهيم انعاني" ٚ ٚث١مخ "مقاييس انتقويم انذاتي نبزامج انتعهيم انعاني"ٚ ،عزسؼٝ
اٌّؼب١٠ش اٌخبطخ ثّخشخبد اٌزؼٍُ ثب٘زّبَ خبص ػٕذ ةطذاس الزىبَ اٌخبطخ ثبالػزّبد٘ٚ ،زا ال ٠ؼٕ ٟػذَ
رّ٘١خ ثبل ٟاٌّؼب١٠ش ،ةر ٠دت رْ رسؼ ٝخّ١غ اٌّؼب١٠ش اٌّسذدح ثب٘زّبَ وج١ش.
 -2انتخطيط انمتكامم نهبزامج األكاديميت:
ٕ٠جغ ٟرْ ُٕ٠ظش ةٌ ٝاٌجشٔبِح الوبد ّٟ٠وسم١جخ ِزٕبعمخ ِٓ ردبسة رؼٍ١ّ١خ ُ٠غ ُٙوً ِى ِّ ِٓ ْٛىٔٛبرٙب
ف ٟػٍّ١خ اٌزؼٍُ اٌّأٌِٛخ ِٓ اٌطلة١ٌٚ ،غذ ِدشد ِدّٛػخ ِمشساد دساع١خ ِٕفظٍخ رُ َذ َّسط ثّؼضي ػٓ
ثؼؼٙب اٌجؼغ ،ثً ٠دت رْ َ ُ٠ى َّّ ً وً ِٕٙب ا٢خش ٠ٚؼضصٖٚ ،ال ٕ٠طجك رٌه ػٍِ ٝسز٘ ٜٛزٖ اٌّمشساد فسغت،
ثً ٠زؼذ ٜرٌه ةٌ ٝػٍّ١خ رط٠ٛش ٚرؼض٠ض ِٙبساد اٌزٛاطً ِٙٚبساد اٌزفبػً ث ٓ١الفشاد ٚاٌغّبد اٌم١بد٠خ
ٚغ١ش٘ب؛ ٘ٚزا ٠ؼٕ ٟػشٚسح رْ ٠زُ اٌزخط١ؾ ٌىً ِمشس دساع ٟودضء ِٓ زضِخ ِزىبٍِخ ٌٍجشاِح ٠ٚزُ رمذّٙ٠ب
ثبٌشىً اٌّمزشذ ٌٙب.
٠ٚدت رْ رزغُ ػٍّ١خ اٌزخط١ؾ ثبٌّشٔٚخ إلربزخ اٌفشطخ ٌلعزفبدح ِٓ اٌّٙبساد اٌخبطخ ٌذ ٜثؼغ
العبرزح ٌٚلعزدبثخ ٌخجشاد ٚازز١بخبد اٌطلة اٌّخزٍفخ ٌٚلعزدبثخ ٌٍظشٚف اٌّزغ١شحٌ ،زا ٠دت رْ رزٛافش
ا١ٌ٢بد اٌلصِخ ٚاٌٛثبئك ٚإٌّبرج ٌّشالجخ ِب ٠دش ٞػٕذ رذس٠ظ اٌّمشسادٚ ،ةدخبي اٌزؼذ٠لد اٌؼشٚس٠خ
ػٍٙ١ب ٌؼّبْ رسم١ك ال٘ذاف اٌؼبِخ ٌٍجشٔبِح.
انتخطيط نهبزوامج ودورة انمزاجعت:
ِب ٠زٛخت ةدساخٗ فِ ٟخزٍف اٌزٛط١فبد ٚاٌزمبس٠ش٠ٚ ،ؼزّذ رٌه ػٍ ٝاإلخشاءاد اٌزبٌ١خ اٌخبطخ ثإخشاءاد
رخط١ؾ ِٚزبثؼخ اٌدٛدح اٌ ُّطجّمخ ف ٟاٌجشاِح الوبد١ّ٠خ:
ُ٠ -1ؼذ رٛط١ف ٌىً ثشٔبِح ٠شًّ خطؾ رط٠ٛشٖ٠ٚ ،دت االٌزضاَ ثبٌزٛط١ف ثظفخ دائّخ فٛس االٔزٙبء ِٕٗ،
٘ٚزا ال ّٕ٠غ ِٓ ةدخبي رؼذ٠لد ػٍ ِٓ ٗ١آْ ٢خش ٔز١دخً ٌزدذد اٌزدبسة رٌ ٚزغ١ش اٌظشٚف.
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٠ٚم َٛرعزبر وً ِمشس دساع ٟفٙٔ ٟب٠خ وً فظً دساع( ٟر ٚفٙٔ ٟب٠خ اٌؼبَ اٌذساع ٓ١زغت اٌفزشح اٌزٟ
ُ٠ذسَّط فٙ١ب اٌّمشس) ثإػذاد رمبسَ ٠ش ِٛخضح (رزؼّٓ ِب وبْ ٠دش ٞرثٕبء رذس٠ظ اٌّمشس اٌذساع ،ٟةػبفخً ةٌٝ
ِٛخض ثٕزبئح اٌطلةٚ ،رغٍَُّ ٘زٖ اٌزمبس٠ش ٌّٕغك اٌجشٔبِح.

ٚ -5ةرا ٌُ ٠زغٓ ل ٞعجت اعزىّبي رزذ ِفشداد اٌّمشس اٌذساع ٟر ٚزذثذ ر ٞرطٛساد رخش ٜغ١ش ِزٛلؼخ،
ف ٕ١جغِٛ ٟافبح ِٕغك اٌجشٔبِح ثبٌزفبط ً١ػٓ ٘زا الِش ٌى٠ ٟزغٕ ٝةدساج ر ٞرؼذ٠لد ػشٚس٠خ ػٍٝ
اٌّمشساد اٌذساع١خ الزمبً ٌزؼ٠ٛغ إٌمضٚ ،لذ ٠زطٍت الِش ةدخب َي رؼذ٠لد ٌٍّمشس اٌذساع ٟلعجبة
رخشٕ٠ٚ ،ٜجغ ٟرْ ٠ىِٕ ْٛغك اٌجشٔبِح ػٍ ٝاعزؼذاد ٌذساعخ رِ ٞمزشزبد ر ٚرؼذ٠لد ِٓ ٘زا إٌٛع ،آخزاً
ف ٟاالػزجبس رأث١ش رٌه ػٍ ٝاٌجشٔبِح َو ُى ًّ .
ٕ٠ -6جغ ٟرذ ٓ٠ٚر ٞرؼذ٠لد رطشر ػٍ ٝاٌجشٔبِح ر ٚػٍ ٝاٌّمشساد اٌذساع١خ اٌز٠ ٟزُ رذس٠غٙب ف ٗ١ف ٟرٛط١ف
اٌجشٔبِح ٚف ٟرٛط١ف اٌّمشساد اٌذساع١خِ ،غ روش رعجبة ٘زٖ اٌزؼذ٠لد.
ٛ٠ٚػر اٌشىً اٌزبٌ ٟاٌزغٍغً اٌز ٞرأخزٖ ػٍّ١خ اٌزخط١ؾ ٚاٌّشاخؼخ:
الـتخطط المستمر

التقارير السنوية/الفصلية
للبرنامج

توصيف البرنامج

تقارير البرنامج  +تقارير
المعايير

(نموذج  )2018خاص بالدراسات العليا

توصيف المقررات الدراسية

تقارير المقررات الدراسية

(نموذج  )2018خاص بالدراسات العليا

(نموذج  )2018خاص بالدراسات العليا

تدريس المقررات
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٠ -7زُ االززفبظ ثٙزٖ اٌٛثبثك ةٌ ٝخبٔت رِ ٞغزٕذاد رخش ٜراد طٍخ ِثً رمّ٠ٛبد اٌّمشساد اٌذساع١خ رٚ
رمّ٠ٛبد اٌجشٔبِح الوبد ،ّٟ٠ر ٚاٌّؼٍِٛبد اٌخبطخ ثأِ ٞغبئً رخشِ ٜؤثشح ػٍ ٝاٌجشٔبِحٚ ،رٌه فٍِ ٟف
اٌجشٔبِح ٍِٚف اٌّمشساد.
وّب ٕ٠جغ-ٟثبإلػبفخ ةٌ٘ ٝزٖ اٌذٚسح اٌغٕ٠ٛخ-ةخشاء دساعبد رار١خ ٌٍجشٔبِح وً  3عٕٛاد ٌّٛاوجخ
ِزطٍجبد ةػبدح االػزّبد اٌز ٟرشزشؽٙب اٌ١ٙئخ اٌٛؽٕ١خ ٌٍذساعبد ٚ ،رزؼّٓ ٘زٖ اٌذساعبد اٌزار١خ اٌزٛلف ػٕذ
ةخشاءاد اٌزشغٚ ً١اٌّشاخؼبد اٌّغزّشح ِٓ رخً اٌزشو١ض ػٍِ ٝشاخؼخ وبفخ خٛأت اٌجشٔبِح ػٍ ٝػٛء
اٌزطٛساد اٌسبطٍخ ػٍ ٝاِزذاد فزشح صِٕ١خ ِؼٕ١خ ٚاٌزغ١شاد اٌّسزٍّخ اٌز ٟؽشرد ػٍ ٝاٌج١ئخ اٌز٠ ٟزُ ةػذاد
اٌطلة ٌٍؼًّ فٙ١ب.

 -3توصيف انبزوامج األكاديمي وتقزيزي وتوصيفاث انمقزراث انذراسيت وتقاريزها:
-توصيف انبزوامج

٠زّثً اٌٙذف العبعٌ ٟزٛط١ف اٌجشٔبِح ف ٟدػُ اٌزخط١ؾ ٌٗ ِٚشالجزٗ ٚرط٠ٛشٖ ِٓ لِجَ ًِ اٌمبئّ ٓ١ػٍٝ
رٕف١زٖ ،ػٍ ٝرْ رشًّ ٘زٖ اٌزٛط١فبد ِؼٍِٛبد رٛػر رْ اٌجشٔبِح عٛف ٍ٠جِ ٟزطٍجبد االػزّبد ،ثبإلػبفخ ةٌٝ
اعزخذاِٗ وذٌ ً١لػؼبء ٘١ئخ اٌزذس٠ظ ف ٟاٌجشٔبِح.
ٚرِب اٌّغبئً اٌز٠ ٟزؼّٕٙب رٛط١ف اٌجشٔبِح فُِ ٟٙذسخخ ثبٌزفظّٛٔ ً١رج رٛط١ف اٌجشٔبِح
ٌٍذساعبد اٌؼٍ١ب ٠ٚ ،زؼّٓ اٌزٛط١ف ِؼٍِٛبد ٚطف١خً ػبِخً ػٓ اٌجشٔبِحِ ،غ اٌزشو١ض ػٍِ ٝخشخبد اٌزؼٍُ
اٌّأٌِٛخ ِٓ اٌطلةٚ ،ؽشق اٌزذس٠ظٚ ،اعزشار١د١بد رم ُ٠ٛاٌطلة ٌؼّبْ اوزغبثٌّ ُٙخشخبد اٌزؼٍُ فٟ
ِخزٍف ِدبالد اٌزؼٍُ اٌز٠ ٟزؼّٕٙب اإلؽبس اٌٛؽٌٍّٕ ٟؤ٘لد ،ػٍ ٝرْ ٠ى ْٛاٌزشو١ض ػٍ ٝاٌجشٔبِح َو ُى ًّ
ثبػزجبسٖ زضِخً ِزىبٍِخ ِٓ خجشاد اٌزؼٍُ ٠زُ رمذّٙ٠ب ِٓ خلي ِمشساد دساع١خ ِخزٍفخ٠ٚ ،زؼّٓ رٛط١ف
اٌجشٔبِح خططب ً ِغزّشح ٌزم ُ٠ٛفبػٍ١زٗ ٚاٌزخط١ؾ إلخشاءاد رط٠ٛشٖ.
توصيف انمقزر انذراسي

ٕ٠جغ ٟرْ رُؼ َّذ ِدّٛػخ ِٓ اٌزٛط١فبد اٌخبطخ ثىً ِمشس دساع ٟف ٟاٌجشٔبِحٚ ،االززفبظ ثٙب فٍِ ٟف
رٛط١ف اٌجشٔبِحٚ ،اٌٙذف ِٓ رٌه ٘ ٛرٛػ١ر رفبط ً١خطخ اٌّمشس اٌذساع ٟودضء ِٓ زضِخ ةخشاءاد
ِزجؼخ ٌزسم١ك ِخشخبد اٌزؼٍُ اٌّأٌِٛخ ٌٍجشٔبِح الوبد ّٟ٠وىًٕ٠ ٚ ،جغ-ٟثٕب ًء ػٍ ٝرٌه-رْ رزؼّٓ رٛط١فبد
اٌّمشساد اٌذساع١خ اٌّؼبسف ٚاٌّٙبساد اٌّمشس رّٕ١زٙب ٌذ ٜاٌطلة ،أغدبِبً ِغ ِب ٚسد فٚ ٟث١مخ "اإلطار
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انوطىي نهمؤهالث" ٚأغدبِب ً ِغ اعزشار١د١بد اٌزذس٠ظ ٚاٌزم( ُ٠ٛثزفبطٍٙ١ب اٌىبٍِخ اٌز٠ ٟغزششذ ثٙب خّ١غ
العبرزح)ِ ،غ ػشٚسح رٕبعك ِخشخبد اٌزؼٍُ ػٍِ ٝغز ٜٛاٌّمشس ِغ اعزشار١د١بد رذس٠غٗ ٚؽشق رذس٠غٗ.
ٚرزشبثٗ ػٕبطش ّٔٛرج رٛط١ف اٌّمشس ِغ رٛط١ف اٌجشٔبِح الوبد ّٟ٠ثشىً ػبَ.
تقزيز انمقزر انذراسي

ٕ٠جغ ٟػٍ ٝرعزبر اٌّبدح ف ٟخزبَ وً فظً ر ٚعٕخ ٠زُ فٙ١ب رذس٠ظ رزذ اٌّمشساد اٌذساع١خ (زغت فزشح
رذس٠ظ اٌّمشس) ةػذا ُد رمش٠ش ِٛخض ػٓ اٌّمشس ٌؼشػٗ ػٍِٕ ٝغك اٌجشٔبِح ،ػٍ ٝرْ ُ٠شفك ِغ ٘زا اٌزمش٠ش
ٔغخخ ِٓ رٛط١ف اٌّمشس اٌذساع ٟػّٓ ٍِف اٌّمشس ٌٍٕظش فٙ١ب ػٕذ ِشاخؼخ اٌجشٔبِح.

تقزيز انبزوامج انسىوي

٠زُ ةػذاد رمش٠ش عٕ ٞٛػٓ اٌجشٔبِح ٔٙب٠خ وً ػبَ ثؼذ إٌظش ف ٟرمبس٠ش اٌّمشساد اٌذساع١خ ٚغ١ش٘ب
شاخؼٗ
ِٓ ِظبدس اٌّؼٍِٛبد زٛي فبػٍ١خ رٕف١ز اٌجشٔبِح٠ٚ ،ز ٌٝٛةػذاد رمش٠ش اٌجشٔبِح ِٕغك اٌجشٔبِحٚ ،رُ ِ
ةزذٌ ٜدبْ اٌجشٔبِحِ ،غ االززفبظ ثٗ فٍِ ٟف رٛط١ف اٌجشٔبِح وغدً دائُ ٌّب شٙذٖ اٌجشٔبِح ِٓ رطٛساد.
ٚرسذد فمشح خطخ اٌؼًّ اٌز٠ ٟزؼّٕٙب رمش٠ش اٌجشٔبِح اٌغٕ ٞٛر٠ٌٛٚبد رسغِ ٓ١سذدح ِٚغبئً ٘بِخً
ٕ٠جغِ ٟشالجزٙب ػٓ وثت ثظفخ ِغزّشح٠ٚ ،زٛخت ةدساج رٍه اٌّغبئً ػّٓ اٌزمش٠ش اٌغٕ.ٞٛ
ٕ٠ٚجغ ٟرْ ٠ؼزّذ رمش٠ش اٌجشٔبِح اٌغٕ ٞٛزٛي خٛدح اٌجشٔبِح ػٍ ٝالدٌخٚ ،رزؼّٓ ِٕبلشخ الدٌخ فٟ
ّٔٛرج رٛط١ف اٌجشٔبِح فمشحً خبطخً ٌٍمبئّ ٓ١ػٍ ٝاٌجشٔبِح العزؼشاع اٌم١بط اٌّجبشش ٌّخشخبد اٌزؼٍُ ػٍٝ
ِغز ٜٛاٌجشٔبِح.
ٕ٠ٚجغ ٟرْ رٛػغ اإلخشاءاد إٌّبعجخ ٌؼّبْ اعزىّبي رمبس٠ش اٌجشٔبِح ٚاٌّمشساد ثأعشع ٚلذ
ِّىٓ ،زز٠ ٝزغٕ ٝرٕف١ز ر ٞاعزدبثبد ػشٚس٠خ د ْٚرأخ١ش غ١ش ِجشس.
ٕ٠ٚجغ ٟرْ رُم َّذَ ٔغخ ِٓ اٌزمش٠ش اٌغٍٕ ٌ ٞٛجشٔبِح ٌؼّ١ذ اٌىٍ١خ ر ٚسئ١ظ اٌمغُ اٌّغؤٚي ػٓ اٌجشٔبِح
ٚوزٌه ٌّشوض اٌدٛدح اٌّشوضٌٍّ ٞؤعغخ اٌزؼٍ١ّ١خ.
انصياغت انمبذئيت نتوصيف انبزوامج األكاديمي وتوصيف انمقزر انذراسي:

٠جذر اٌزغٍغً إٌّطم ٟػٕذ ط١بغخ رٛط١ف اٌجشٔبِح الوبدٚ ّٟ٠رٛط١فبد اٌّمشساد اٌذساع١خ
ٚرٛط١ف اٌخجشح اٌّ١ذأ١خ ثٛػغ سعبٌخ اٌجشٔبِح ٚر٘ذافٗ اٌؼش٠ؼخ ،ثُ دساعخ رِثٍخ ٌجشاِح ِٚمشساد دساع١خ
ِّبثٍخ رُمَ َّذَ فِ ٟؤعغبد رخش ،ٜثُ إٌظش ف ٟرِ ٞزطٍجبد خبطخ ٚر١ٌٚبد ٌٙزا اٌجشٔبِح ثبٌزسذ٠ذٚ ،رخ١شاً
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اٌششٚع ف ٟرٛط١ف اٌجشٔبِح ثبعزخذاَ ّٔٛرج رٛط١ف اٌجشٔبِح.
ثُ رأر ٟاٌّّٙخ اٌثبٔ١خ ف ٟرٛص٠غ ِغؤ١ٌٚخ الخضاء اٌّخزٍفخ ٌٙزٖ اٌّّٙخ اإلخّبٌ١خ ػٍ ٝاٌّمشساد
اٌذساع ١خ ِٓ خلي ط١بغخ ِظفٛفبد ِخشخبد اٌزؼٍُ ػٍِ ٝغز ٜٛاٌجشٔبِح ٚرٛص٠ؼٙب ػٍ ٝاٌّمشساد
وّخشخبد رؼٍُ ػٍِ ٝغز ٜٛاٌّمشساد ِٓٚ ،خلي رسذ٠ذ اٌّمشساد اٌز ٟعُ١غٕذ ةٌٙ١ب ِغؤ١ٌٚخ رط٠ٛش اٌمذساد
اٌؼبِخ ٌٍطلةٚ ،رزؼّٓ اٌمذساد اٌؼبِخ-ػٍ ٝعج ً١اٌّثبيِٙ-بساد اٌزٛاطً ٚاعزخذاَ اٌزمٕ١خ ِٙٚبساد
اٌذساعخ اٌزار١خ ٚاٌمذسح ػٍ ٝاٌّشبسوخ اٌفؼبٌخ داخً اٌّدّٛػبد ِّٚبسعخ اٌم١بدحّ٠ٚ ،ىٓ رسذ٠ذ ِغؤ١ٌٚخ
اٌزط٠ٛش الٌ ٌٟٚزٍه اٌمذساد ةٌِ ٝمشساد دساع١خ ِؼٕ١خ ،غ١ش رٔٗ ٠دت دػّٙب ٚرم٠ٛزٙب ثبؽشاد ِٓ خلي
اٌّمشساد اٌذساع١خ الخش ٜػّٓ اٌجشٔبِح ٠ٚ ،دت ٚػغ ِظفٛفخ ٌّخشخبد اٌزؼٍُ ػٍِ ٝغز ٜٛاٌجشٔبِح
ٚرٛص٠ؼٙب ثشىً ِٕبعت ػٍِ ٝمشساد اٌجشٔبِح ػجش وبفخ اٌّغز٠ٛبد.
ٕ٠ٚجغ ٟرْ ٠ز ٌٝٛةٔدبص ٘زا اٌؼًّ ٌدٕخ طغ١شح ٌزخط١ؾ اٌجشٔبِح ،ثُ ردشِٕ ٞبلشزٗ رّ١ٙذاً ٌٍّٛافمخ ػٍٗ١
ف ٟاخزّبع رٚعغ ِغ ؽبلُ اٌّذسع ٓ١ف ٟاٌجشٔبِح.
ثُ رمٌ َٛدٕخ رخط١ؾ اٌجشٔبِح ثإػذاد ِغٛدح ٌزٛط١ف اٌجشٔبِحِ ،غزؼٕ١خ ف ٟرٌه ثبٌّٕٛرج اٌز ٞرمذِٗ
اٌ١ٙئخ اٌٛؽٕ١خ٠ٚ ،دت رْ رُغزَٛف ٝاٌّؼٍِٛبد اٌّطٍٛثخ ف ٟوً خضء ِٓ إٌّٛرج ثبٌزفظ ً١إل٠ظبٌٙب ثشىً
ٚاػر ةٌ ٝوبفخ ر ػؼبء ٘١ئخ اٌزذس٠ظ اٌّشبسو ٓ١ف ٟاٌجشٔبِح.
ثُ ٠م َٛرفشاد رٌ ٚدبْ فشػ١خ طغ١شح ِٓ رػؼبء ٘١ئخ اٌزذس٠ظ ِّٓ دسَّعٛا اٌّمشساد اٌذساع١خ اٌمبئّخ
ثإػذاد ِغٛدح رٛط١ف ٌّمشسار ،ُٙػٍ ٝرْ ٛ٠وً ةٌ ُٙ١اإلشبسح ثٛػٛذ ةٌ ٝرِ ٞزطٍت رؼٍ ّٟ١عبثك ػشٚسٞ
لجً ثذء اٌطلة ف ٟدساعخ اٌّمشس ٚاإلشبسح ةٌ ٝو١ف١خ االعزفبدح ِٓ اٌّبدح اٌزؼٍ١ّ١خ ر ٚو١ف١خ رط٠ٛش٘ب فٟ
ِمشساد الزمخ ٚارخبر لشاساد طبسِخ زٛي رِ ٞسزّ٠ ٜٛىٓ ززفٗ رِ ٚؼٍِٛبد رِٙ ٚبساد خذ٠ذح ّ٠ىٓ
ةدخبٌٙبِ ،غ الخز ف ٟاالػزجبس سعبٌخ اٌجشٔبِح ِٚخشخبد اٌزؼٍُ اٌز٠ ٟغؼ ٝةٌ ٝرسم١مٙب ٌذ ٜاٌطلة.
ٚرمٌ َٛدٕخ رخط١ؾ اٌجشٔبِح ثؼذ رٌه ِجبششح ثّشاخؼخ اٌزٛط١فبد اٌ ُّمزشزخ ٌٍّمشساد اٌذساع١خ ٚةدخبي
اٌزؼذ٠لد اٌؼشٚس٠خ ٚرٛص٠غ اٌّغؤ١ٌٚبد العبع١خ ٌزط٠ٛش ِٙبساد اٌطلة ػٍ ٝاٌّمشساد (ِثً ِٙبساد
اعزخذاَ اٌّؼٍِٛبد ف ٟاٌّشاخغ إٌّشٛسح ػٍ ٝشجىخ االٔزشٔذِٙٚ ،بساد اٌؼًّ اٌدّبػٚ ،ٟاعزخذاَ رىٌٕٛٛخ١ب
اٌّؼٍِٛبد ف ٟةخشاءاد اٌزسٍٚ ً١ةطذاس اٌزمبس٠ش)ٕ٠ٚ ،جغ ٟةسفبق ٚرسٍِ ً١ظفٛفخ ِخشخبد اٌزؼٍُ ػٍٝ
ِغز ٜٛاٌجشٔبِح ٚرٛص٠ؼٙب ػٍ ٝاٌّمشساد فٚ ٟث١مخ رٛط١ف اٌجشٔبِحٕ٠ٚ ،جغ ٟاعزشبسح رػؼبء ٘١ئخ اٌزذس٠ظ
اٌز ٞع١زِّٙ ٌْٛٛخ رذس٠ظ اٌّمشساد اٌذساع١خ زٛي اٌخطؾ اٌذساع١خ اٌّؼ َّذٌخ ٚزٛي رٛص٠غ ِخشخبد اٌزؼٍُ
(ػٍِ ٝغز ٜٛاٌجشٔبِح) ػٍ ٝاٌّمشساد اٌذساعخ ٚزٛي رسذ٠ذ ِغؤ١ٌٚخ وً ِمشس ف ٟاٌّغبّ٘خ ف ٟرسم١ك
ِخشخبد اٌزؼٍُ ػٍِ ٝغز ٜٛاٌجشٔبِح ،ػٍ ٝرْ رْ رزُ ِٕبلشخ اٌّغٛداد إٌٙبئ١خ ٌزٛط١ف اٌجشٔبِح ٚرٛط١فبد
اٌّمشساد ف ٟاخزّبع ِٛعغ لػؼبء ٘١ئخ اٌزذس٠ظ ،وّب ٠دت اػزّبد رٛط١فبد اٌجشٔبِح ٚاٌّمشساد ِٓ لِجَ ًِ
اٌدٙخ اٌّخزظخ ثشىً سعّ.ٟ
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