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 إدارة اجلودة لوحدة الالئحة الداخلية

 جامعة الشقاسيقكلية الرتبية الزياضية بنات ب
 

الةقبءةي ا جءاعب كميب االتببيب االبيءضبي ابنبء اب الجبدد  لضباء  داخمب  ندبء  إنشبء  يتخمب 
 لبند  القيءدا  دع  يتخم  كاء،ادتخديبااألدا  لتقدي دحد اإلداب اند االجدد ابءلجءاع ،ادا إنشء 
 ددضب ،االندبء  ىباا بأىايب  الجءاعب  اجتاب  البدع ايب  لنشبب نشبخ أدا سيءسبء  ددضب ،االجبدد 
 .االكتحقي ال الالةا  دالبشبي  الاءدي  الادابد دبصد،ا لتنفياه الالةا  ددا داأل اآلليء 

 

كميب االتببيب االبيءضبي ابنبء اب الجبدد  إداب  لدحبد  التنديايب  لبنيب ا  الئحبال ىباه دتتنبءد 
 اب  بابءاياكنبوالةقبءةي ادالايبء اداإلختصءصبء االاندخب ابيبء،ادالصبالحيء االاخدلب اليبءا جءاع 
 جءاعب كميب االتببيب االبيءضبي ابنبء اب الجبدد  ضباء  بندبء  الخءصب  دالايبء  بءألنشبخ  القيبء 

 ا .بفءعمي الةقءةي ا
إلداب ااالجدد اتحب ااسبا ااالةقءةي ادحد  جءاع كمي االتببي االبيءضي ابنء اينشأااب (1يادة )

ليح ااح ادحد اتقدي ااألدا ادضاء االجدد ا،ادينقب اليبءاكءيب اإداب االجدد ا"اادحد "
 . اءاليءاا احقد اداءاعمييءاا اإلتةااء 

 : Vision  انىحذةسؤيت    (2يادة )

 اتصبببااالدحببد اداحببد اابب ادحببدا االجءاعبب االاتايببة ايبب االسببع التحقيبب االجببدد االشببءام اأ
 .دكس اثق ابضء االاستفيدي اعم االاستدىاالاحم اداإلقميا 

 : Mission  انىحذةسسانت    (3يادة )

تبييئ االكمي المديء اباتخمبء اضاء االجدد ادنشبباثقءيب االجبدد ،ادالتحسبي االاسبتاباألدا ا
احءيببدايتسبب االكميبب االاسسسبب اداألكببءديا اباببءايتفبب اابب ابسببءلتيءادأىببداييءاااسببتباتيجي ايبب اإخببءبا

 بءلشفءيي اا اأج اكس اثق االجءاع ادالاجتا االاحم اداإلقميا اي اخبيجءتيء.
 نهىحذة (   انقيى انًؤسسيت4يادة )

 

 اإلبذاع واإلبتكار .  -

 الجىدة والتحسين المستمر .  -

 العمل بروح الفريق .  -

 المصذاقية والشفافية .  -

  . رضاء العمالء -
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 : نهىحذةاألهذاف اإلستشاتيجيت    (5يادة )
 

ابب اخببال اتبنبب ااجادعبب اابب ااألىببداقاالتبب اتتدايبب اتاءاببء اابب اقببي ادأىببداقااالدحببد اتعابب 
،ادي ااا االدق اتحق ابسءل االدحد ا،ادتسي ايبتاالييئ االقداي الضاء اجدد االتعمي اداإلعتاءد

ادى ا:تحقي ابسءل االكمي ،ا

االعببب ايب ااخبجبء االعاميب االتعميايب ابءلكميب .اكتسء اثق االاجتاب االاصببىادالاجتاب ا -1
نشببباثقءيبب االجببدد ،ادالببدع ابأىايبب اتخبيبب اببببااكاالتقببدي ابببي اكءيبب االعببءامي ابءلكميبب ا-2

 دأقسءايءاالاختمف .
 تأسيتاقءعد ابيءنء الماقءبن االاستقبمي . -2
عداداناءاجاااستاءبا اأدااألددا االالةا المتقيي . -3  تصاي ادا 
 سء االعماي اداإلدابي اعم االاشءبك اي اجاي ااتخمبء اااعتاءد.تشجي اكءي ااألق -4
 دع اعاميء االتحسي االاستابالضاء االجدد االشءام ادااعتاءد. -5
 ااتصء ادالتفءع اا اىيئء اضاء االجدد ادااعتاءد. -6

 بانىحذةسياست انجىدة  (  6يادة )
 

بنشبباثقءيبب االجببدد االةقببءةي ا جءاعب كميبب االتببيبب االبيءضبي ابنببء اباالجبدد إداب اادحببد اتمتبة 
دالدحدا ااإلدابيب التخبديباندب ااإلداب ااألقسء االعماي ابءلكمي الجاي اادالتدبي ادتقدي االدع االفن 

تأىيب الععتابءدالمبيبءابابءايحقب ااتخمببء االاداصبفء االقيءسبي البند اإداب االجبدد المجدد االداخمي ا
د االتعمبي اداإلعتابءد،اداإلسبتابابايب االبقءبب ادالاتءبعب اليبءاخبقء الاعءييباالييئ االقداي الضاء اجبدا

اباءايضا ااستابابىءاي اتحقي ااتخمبء االجيء االبقءبي ادالتشبيعي االاختص ابجدد االتعمي ا.
بءلتحسبببي االاسبببتابالفءعميببب االتخبيببب الندبببء اإداب االجبببدد اببببوادالاحقببب ااالدحبببد متبببة اتكابببءاا

ا. لاتخمبء االاداصفء االقيءسي االعءلاي اباءايضا ااإلستابابي اي اتحقي اىاهاالاتخمبء المكمي
ببئءسببتوا،ادعضببدي اكببال اابب االمدحببد "ااجمببتاإداب ا"ااعايببداالكميبب يشببك ابقببباباابب ا   (7يااادة )

لمدحبببد ،ادنءئببب الابببديباالدحبببد ،ادانسبببق االمجبببء االفبعيببب ابءلدحبببد ،ادالابببديباالتنفيبببا ا
حدىاخءلبء االكمي دااث االاجتا االخءبج ادالاديباالعء المكمي ،ا ا.اادا 

ا ابي اابءلكمي إداب االجدد االدحد اتنفياىقبابا ابتعيي االاديباالاعايداالكمي يصدبا  (8يادة )
االتدبيتا اىيئ  القيءد ادا التخخيخابايءبا  يتاتعد  دالاي  الجدد ااجء  ي  خببا الأعضء 
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اعم االتندي اتصء اإلايءبا ادا  يدابااإل ادالكايبي اي  دالعا  دالقدب  اثالثاسندا ا، لاد 
   قءبم المتجديد.

جايعات انضاااصي  كهيت انتشبيت انشياضيت بُااث إداسة انجىدة ب وحذةختص ت  (9يادة )

 بًا يهي :

 ا.الاعيداا/نشباثقءي االجدد ابي ااجتا االكمي ا -
 التحسي االاستاباليء.تدعي االندء االداخم المجدد اداالعا اعم ا -
الاسبببتاباألدا االكميببب االكمببب ادابببد اتحقيببب ادالتقيبببي ااالاتءبعببب ادالقيبببءت -

 .بسءلتيء
 .الاعيدابءلكمي ا/لمتخديبا داشبدعء  خخخ قتباحإ -
 الجبدد  اجبء  يب  دالعبءامي  التبدبيت ىيئب  عضبء أ ببي  القبدبا  بنبء  -

 بءلتعءد ادالتنسي اا اابكةاإداب االجدد .اخبىدالاجءا ااأل
 .تنفياىء داتءبع كمي الم ستباتيجي اإل الخخ  دض  تنسي  -
إداب االجببببدد ااتببببدييباكءيبببب االبيءنببببء ادالاعمداببببء االتبببب ايخمبيببببءاابكببببة -

 بءلجءاع .
تنفيبباااقتبحبببء ادتدصبببيء اابكبببةاإداب ااالجبببدد ابءلجءاعببب ايببب اكببب اابببءا -

 د .يسد اإل اتحسي ااألدا ادضاء االجدا
التأكداا اتبن ادتخبي االاعبءييبااألكءديايب االقيءسبي االابجعيب الجايب ا -

 دباسء اعميء(.ا-الببااكاالتعمياي ا)ابحم اجءاعي ا
التأكبببدااببب اإتابببء اعاميبببء اتدصبببيقادتقبيبببباجايببب االبببببااكادالاقبببببا ا -

دباسببء اعميببء(اا-الدباسببي االجايبب االاباحبب االتعميايبب ا)ابحمبب اجءاعيبب ا
 دد الك اانيء.اي االاداعيداالاح

دالتبدبي ادبقءبب اإعداداتقءبيباددبي اأداعنداخمبيءاع االقيءتادالتقيبي ا -
 إداب االجدد ابءلجءاع .االجدد ،ادبيعيءاإل اابكة

يبب انيءيبب اكبب اعببء ادباسبب ،اباالتقيببي االبباات االسببند المكميبب اإعببداداتقبيبب -
 إداب االجدد ابءلجءاع .اابكةدبي اصدب اانواإل ا
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 انىحذة(  إستشاتيجيت 11يادة )
 

اا اخال اثالثاعاميء ابئيسي اى ا:ااابءلدحد يت اتحقي اإداب االجدد ا
 Quality Planningتخطيط  الجىدة   -أوالً 

  اتحديداأىداقاالجدد
 اأداالاستفيدي تحديدااتمق االخدا ا
 اتحديداالصدب االاخمدب المخدا اباءايحق ااإلحتيءجء ا
 اتخديباالعاميء االت اتحق االخدا ابءلصدب االاخمدب ا

 Quality Control         الرقابة علي الجىدة   -ثانياً 

  الكءي ااألنشخ االاتصم ابءلعامي االتعمياي اتقيي ااألدا االفعم
 االجدد ااداعءييبااقءبن ااألدا االفعم ابأىداقا
 االاسبببتيدقا"اعبببءييباااألدا العاببب اعمببب اسبببداالفجبببد اببببي ااألدا االفعمببب ادا

 ا"ا.الجدد 
  Quality Improvementتحسين الجىدة  -ثالثاً 

يالايقتصباعم اتحسي ااألدا ااالدحد اكءي اأنشخ التحسي ايغخ اديشا ا
ناءاايتعداها ال :إدا 

 االتخمعء ادالبس ادالسيءسء اداألىداق
 ابأنداعيءاالدحد قدايءاتالخداء االت ا
 البني ااألسءسي ادالتحتي ادبيئ االعا ا 
  اك اي اادقعوااقبدبا ادكفء  االعءامي
 اأسءلي ادأددا االتحسي انفسيء

 بعيت اإلداسيت نهىحذة :تان  (11يادة )
 

 الشبئد  يب  الكميب ااجمبت يتبدخ  داو.اليإ السندي ءاتقءبيبى بي تدا الكمي  عايد الدحد  تتب 
ءاي اضد اابءايعبضبواالسبيدااألسبتءااالبدكتدبا/ادابتيإ اجمت عضء أ يعي  ناءا ادا لمدحد  التشغيمي 

المدحد ا.االسند  تقبيبال الكمي  اجمتايعتادكاءا بئيتااجمتاإداب االدحد ادعايداالكمي ا،
 

  



5 
 

 : انىحذةإختصاصاث يجهس إداسة  (12يادة )
 

االدحبد إقباباالسيءسء ادبببااكادندب االعاب االتب اتحقب اأ بباحااالدحد يتدل ااجمتاإداب ا
ديبب اإخببءباالقببداني ادالمببدائاااكميبب االتببيبب االبيءضببي ابنببء اجءاعبب االةقببءةي يبب اضببد اإسببتباتيجي ا

 الاندا ،ادالكاعم االنحداالتءل ا:
دتحديببببدا،ااالدحببببد الندببببء االببببداخم المعابببب ايبببب اكبببب اابببب االييكبببب االتنديابببب ا،ادااإقببببباب -

ا.اااإلختصءصء ادالتدصيقاالعء الداجبء االعءامي ابو
االاداةن االاءلي ا،ادتحديدااصءدباالتادي االالةا العنفء اعم اأنشخ االدحد اإقبابا -
 .دالتصدي اعم االايةاني االسندي القداعبداالاءلي االاندا ااإقباب -
حببد اسببيباالعابب اباختمببقاالمدحببد الاببديباالتنفيببا ااابب الندبببايبب االتقببءبيباالاقدابب ااااا-

ا.لجء ادأنشخ االدحد 
لمادايقب ااالكميب دعبضيءاعم ااجمتاالمدحد بء ادالتببعء االت اتقد اإقباباقبد االياااا-

 النيءئي اعم اقبدليءا.
 .لمدحد اتحديداالصالحيء ااإلدابي ادالاءلي الماديباالتنفياىااااا-
يجتابب ااجمببتااإلداب ااببب اعمبب ااألقبب اكبب اشببيبابنببء اعمبب ادعببد اابب ابئيسببواأداابب ااااا-

دباأ مبيب اأعضبء االاجمبتا)النصبقاةائبدا،اديكد ااإلجتابءذاصبحيحء ابحضبايفدضو
،ايبن اتسبءد ااألصبدا ايببجااالقببابا ابأ مبيب اأصبدا االحءضببي داحد(ا،ادتصبدبا

ا.اديبببت اإثببببء ادقبببءئ اكببب اجمسببب ابتحبيببببااحضببببالجءنببب االببباىاييبببوابئبببيتاالاجمبببت
عتاءدهاا ابئيتاالاجمت  .ا،اداإلحتفءدابواي اسج اخءجالجمس ادا 

،اتاييببدا المادايقبب المدحببد اتنفيايبب االاقدابب اابب االاببديباالتنفيبباىادباسبب اخخببخاالعابب االاااا-
 عمييءادتدييبااإلاكءنيء االالةا المتنفيباا.

ا.مسء ااجمتااإلداب األعضء االاجمتتحديداقيا ابد احضدباجاااا-
المدحببببد ادأعضببببء االمجببببء االفبعيبببب تحديببببداقيابببب االاكءيببببأ االشببببيبي الماببببديباالتنفيبببباىااااا-

 .اءدالعءامي ااإلدابيي ابي
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نديبباالجيبددا يبباالعءديب االتب اابءلدحبد اإلدابيبي اداتدةي ااكءيأ اتشبجيعي المعبءامي ااااا-
.اكابءاالمدحبد بنء اعم اإقتباحابئيتاالاجمتاأداالاديباالتنفيباىااالدحد تدع ابسءل ا

ا.ايجدةاتقبيبااكءيأ اعءا األعضء ااجمتااإلداب 
 :نهىحذةيهاو انًذيش انتُفيزي إختصاصاث و   (13يادة )

 

عداداخخخاالعا اداخميالدلجءنيءاابءلدحد التدجيواداإلشباقاعم االعءامي اا -  ،ادا 
ا.الالةا ا

،اداتءبع اإنجءةااألعاء االيداي ا،ادالتأكداابءلدحد اإلشباقاعم اندء االعا ا -
ا.ابءلدحد ،ادالتنسي ابي االعءامي اإلستباتيجي المدحد خخ ااميءالتحقيقا ا

ديقء المايء االاندخ اابءلدحد تقدي اتقءبيباددبي الاجمتااإلداب اع اتخدباالعا ا -
قتباحاالحمد اليءالاشءك االت اتداجواقيءاوابايءاوعبحابو،ادا ا.ا،ادا 

ا.اجمتااإلداب دعبضيءاعم االمدحد إقتباحااصءدباتادي ا يباتقميدي ا -
التدبي اعم اك اببااكاءلجءاع ايياءايختجابابكةاإداب االجدد ابالتنسي ابي ا -

ا االجدد  ادببااك اند  االاات  اإصدابا ادالتقدي  اداتءبع  االخءبجي ، دالاباجع 
 الاعتاد اا االييئ ا.االجدد االييئ ،ادأ اتعديال اأداتخديباي ااعءييبا

 دالاجءلت الكمي  اجمت ي  الجدد  قضءيء دانءقش  عبح ي   شءبكالا -
ااالبساي 

ابببب التسببببييباالعابببب االتنفيببببا ادالببببكايبببب اإخببببءباكءيبببب االصببببالحيء االالةااااءبسبببب  -
 .االدحد الصالحيء االاخدل اإليواا ااجمتاإداب ا

تعا ا ،الدحد  بيء قد ت الت  نشخ األ تالئ  أدادحدا ااتخصص الجء  تشكي  -
 دالاسسسء  الخببا  تندذاالمجء  تمك تشكي  عند ديباع عم اتحقي ابسءلتيء.ا

 ي ا.الخالب دالاشءبك  التءبع 
 

 نهىحذة:انًذيش انتُفيزي َائب إختصاصاث ويهاو ( 14يادة )

ا - اي  االدحد  ااديب ااسءعد  االعءامي  اعم  اداإلشباق ادالمجء ابءلدحد التدجيو
عداداخخخاالعا االالةا .الداخمي ابيء ا،ادا 
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اي ا - االدحد  ااديب االعا ااسءعد  اإنجءةابءلدحد اإلشباقاعم اندء  اداتءبع  ،
ا الخخ  ااخءبقتيء اا  ادالتأكد االيداي ، االعءامي االدحد األعاء  ابي  ادالتنسي  ،

ا.ابءلدحد 
ديقء المايء االاندخ اابءلدحد ع اتخدباالعا االاديباالدحد تقدي اتقءبيباددبي ا -

ابايءاوا.ااوبو،ادالاشءك االت اتداجواقيءا
ا اعم االجدد ا.اتءبع اإجبا ا االاسااالايدان االخءجابءلبقءب -
ا - االتقءبيب االدحد بي  االاباجع االاديب اديب  االاتخصص ، االمجء  اأعاء  ع 

ا.،ادادققادحدا االجدد االداخمي ابءلدحد الداخمي 
اديبااتءبع اتنفيااالتعمياء ادالقبابا االت ايصدبىءااسءعد ااديباالدحد اي ا -

اابكةاالجدد ابءلجءاع .
دحد االبقءب اددحد االدع االفن ادالتأىي ااادققاالجدد ابءلكمي اا اخال اتءبع ا -

الععتاءد.
  هي : انىحذةانجهاث انًستفيذة وراث انعالات انًباششة يع     (15يادة )

 

 : انكهيتجهاث خاسج  –أوالً 

 الييئ االقداي الضاء اجدد االتعمي اداإلعتاءدا. .1
 .ااابكةاإداب االجدد  .2
 الاجمتااألعم المجءاعء ادلجءنواالاختمف ا. .3
 النقءبء اداإلتحءدا االايني ا. .4
 الجيء االاستفيد اا ااخبجء االتعمي ا. .5
 اسسسء االاجتا االادن االايتا ابءلتعمي ا. .6

 

 : انكهيتجهاث داخم  –ثاَياً 
 

 اجمتاالكمي  .1
 .ابءلكم اإلدابا ادالجيء االاختص ا .2
 .بكءي ااستديءتي االدباسي االخال ا .3
اأعضء اىيئ االتدبيت،اداعءدنيي ا. .4
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بئيسي ا،اتقد اك اانيءاباجادع اا ااألنشخ االاتصبم االجء خاتااالدحد ض ات (16يادة )
ا،ادالكابءإلضءي اإل ايب االعا ا.ادىاهاالدحدا اى ا:الجن بخبيع اأعاء اك ا

 

يٍ بيٍ أعضاا  هيةات انتاذسيس يكىٌ نها يُس  انبياَاث وانًعهىياث .. و نجُت  .1

 انتانيت :قىو باألَشطت ي يجال انجىدة في انخبشا 
 

اا- االعميء ااإلداب  ااشءبك  اداستخدااء المدحد  ابءلند  االاتعمق  االسيءسء  ادض  ي 
 .اادشبك االاعمداء ابءلدحد الحءس ااآلل ا

 دتقيي ااألدا االددبىالي ا.اابءلمجن لمعءامي اا اتءبع االعا اداألدا ادح االاشكالا-
،اديتضا االكاالمجن ت اداخ االتخخيخادالبقءب اعم اأدجواالنشءخاالاختمف االت اتا-

 ج ا.اعداداالخخخاالخديم ادالقصيب ااأل
دض ااجادع اا االاستديء ا)الاعءييب(االت اتاك اا ااتءبع ادتقيي ادتدجيوادبقءب اا-

 .االمجن العا اداخ ا
اا- ابي  االدص  احمق  ابددب االاعمداء ااالمجن القيء  ا اا  اخداءتيء اا  دالاستفيديي 

ستفءد اا العاالدحد الاختمف اداخ االمجء ءس اا اةيءد االدع ادالبيءنء ادأجية االح
 .اتكندلدجيءاالاعمداء 

ادتدجيوااألا- ابنداب  االعءامي اداخ االقيء  االخخخاالخءص اإ،اديتضا االمجن يباد عداد
 دبنء اقدباتيء.االمجن دالتدبي ادالاحءيد اعم االقدىاالعءام اداخ اتمكااختيءببءإل

دكالكاالدثءئ ااا االانشأاابءلدحد اتءبع االتحديثاالاستابالدثءئ اندء اإداب االجدد اا-
االخءبج ااث االاداصفء االقيءسي ادالاباج االفني .

 إعداداتقبيباسند اع انشءخاالمجن ادبيعواإل ااإلداب االعميءابءلدحد . -
 

 فاي انخباشا سيس انشاابت .. ويكىٌ نها يُس  يٍ بيٍ أعضا  هيةت انتاذ نجُت   .2

 يقىو باألَشطت انتانيت : يجال انجىدة
 

اابءلدحد .اشءبك ااإلداب االعميءاي ادض االسيءسء االخءص اببقءب االجدد ااا-
دكالكاخخخاالتدقي ااالدحد قد ابيءاتالجدد االت اضاء االاباجع اداإلعتاءدالخخخاا-

ا.اابءلكمي الندء االجدد 
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االدحد تحديداالادابداالالةا الخخخادأعاء االجدد ادالاتءبع اليءابءلتنسي اا ااديباا-
ا.باءايضا االبضءاالكءا المعاال ا

االاحد اا- ادالخخ  العجبا ا  اخبقء  االداخمي  االتدقي  األعاء  ادتقدي االاتءبع  الالك د 
ا.المدحد التقءبيباع انتءئجيءاإل اااث ااإلداب العبضيءاعم ااإلداب االعميءا

نشء اند االجدد اندالخءص اب ااتءبع ادبقءب االتنفياالجاي االاشبدعء االت اتت ابءلكميا-
ا.لمدحد االداخمي ادالتأىي الععتاءدادتقدي االتقءبيباعنيءاإل ااإلداب االعميءا

حيء اابءلدحد ىداقادتنفياااإلجبا ا االتصحيحي ادالدقءئي االت اتت ااتءبع اتحقي ااألا-
ا االاخءبقء  اعد  العداب ابأنداعيء اعنيء االتقءبيب ادتقدي  ادالعءامي  االعاال  دشكءدى

االعميءا.
ادالتدصيء اا- االقبابا  الك  االتنفيا اداتءبع  ااإلداب  ااباجع  ااجتاءعء  اإلعداد

ا.ادالتكميفء االاتبتب اعمييء
باءايضا ابءلدحد اخبىااألادالمجء االمجن دبي اابءلمجن لتنسي ابي ااألقسء االاختمف ااا-

ا.ااالمجن تحقي اايء اا
الاتءبع ادعا االدباسء االددبي النتءئكاالتخبي الندء اإداب االجدد ابغبحاالتخديباا-

ا.بءلدحد دالتحسي االاستابالألدا ا
ابءلدحد اتءبع االتنفياالاشبدعء االتحسي الألدا اي اأاءك االعا االاختمف اا-

 مجن ادبيعواإل ااإلداب االعميءابءلدحد ا.إعداداتقبيباسند اع انشءخاال
 

انذعى انفُي وانتاهيم  نالعتًاد .. ويكىٌ نها يُسا  ياٍ بايٍ أعضاا  هيةات  نجُت.3

 يقىو باألَشطت انتانيت : يجال انجىدة في انخبشا انتذسيس 

ا
قتبباحاالسيءسبء ادتحديبدااألىبداقاالاتعمقبب ابخبداء ااإلنشبء المبند االداخميب الضبباء اإ -

ا.ابءلكمي الجدد اداشبدعء االتأىي الععتاءدا
التخببديباداشببباقاعمبب اكءيبب اجيببدداالتخببديبادالتحببديثالخببداء ااإلنشببء االتخببديباداإل -

ابءلكمي لمند االداخمي الضاء االجدد اداشبدعء االتأىي ا
ا باجعببباداالاخمبببد اتقبببديايءااببب االدحبببد العاالئبببواءاببب الالستشبببءبا ادضببب االخخبببخاالع -

استشءبىاالتفصيمي ا.اداخخخاعا ااإلءعتاادا
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داتخببءااكءيبب ااببءايمببة التنايبب االعالقببء ااعيبب ادالتعبببقاعمبب ااسببتفيدي االتداصبب اابب اال -
قتباحاالحمد االانءسب اليءاي اتاشكال ا.دا 

عبببءد االتقيبببي ا،اداتءبعببب االعاببب نتقبببء اإيببب اا شبببءبكالادا،استشبببءبيي اتءبعببب االعاببب الع - دا 
ا.االدحد الاي ايعامد اجة اا االدق اا ادالخببا استشءبيي االددب الع

 ي ا.ئختيءباالاباجعي االندبا ادبي اايءبتي ادتقيي اأداا -
 .اإعداداتقبيباسند اع انشءخاالمجن ادبيعواإل ااإلداب االعميءابءلدحد ا

 

 فر  الخبراا يٍ بيٍ أعضا  هيةات انتاذسيس ويكىٌ نها يُس  انتذسيب ..  نجُت.  4

 باألَشطت انتانيت :و يقى مجال الجودة
 

المجء احتيءجء االتدبيبي اا ااإلتقديبا ادض اأىداقاالددبا االتدبيبي ابنء اعم ا -
ابءلدحد  ابءلغءيء ااالداخمي  المديء  اأدائيء االتدبي اددسءئ  اانءىك اداختيءب اتحديد ا 

اداألىداقا.
ا - االتدبي االسندي  اخخ  اإحتيءجء االمدحد إعداد اتمب اكءي  الداخمي ااالدحدا دالت 

 .بءلدحد ايياءايخجاالجدد ا
نحباقاا اعداوانتيء اانيءالتحديداادىااإلتقيي ااخبجء االددبا االتدبيبي ابعدااإل -

  اي االخخ ا.ستيديع االنتءئكاالتدبيبي االا
ا - االتدبيبي  االددبا  اتنفيا اعم  ااإلشباق اخءبج اأد اداخ  اتت  دتقييايءااالدحد الت 

عداداالتقءبيبا  يءا.عندتدثيقيءادا 
االتدبي ابءلييئ االتدبيبي االاتخصص ااالدحدا العا اكحمق ااتصء ابي ا - اث اإداب 

ا اداإلعتاءد االتعمي  اجدد  الضاء  االقداي  االدحد داتدبب  ااألدا اا ااباقب  لضاء 
 .التحقي اأىداقاالددبا ابعنءي دالجدد االعءلي ادتنءس االبسىاالاخمدب ا

دابي  -  دلدجيستي ا.اإعدادادتدييبااحتيءجء االددبا االتدبيبي اا ااسءعدا اتدبيبي ادا 
اتكءليقاالتدبي اا اأجدبااتدببي ادتكءليقاانعقءداداستمةاء ا - ابعا ااداةن  القيء 

 .اتدبيبي ادخاليو
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ا - ابيءنء  اقءعد  اتإنشء  االت  االددبا  اجاي  اع  ابءلمجن  ادتح اشءام  ابءلدحد  عقد
ا ا، االاتدببي اي اك اددب  ادأساء  ادعدد االداإشبايو اتقءبيب عداد اداا  لك ااتقيي الاتءبع 

ا.ايءان
 .استفءد اانيءاتءبع االاستجدا ادالتقنيء االعماي اي ااجء االتدبي ادالعا اعم ااإل -
 إعداداتقبيباسند اع انشءخاالمجن ادبيعواإل ااإلداب االعميءابءلدحد . -

 

يااٍ باايٍ أعضااا  هيةاات انشااةىٌ انًانياات واإلداسياات .. ويكااىٌ نهااا يُساا   نجُاات.5

 :باألَشطت انتانيت و يقى مجال الجودة ف  الخباا انتذسيس 
  

االسندي اداااشءبك  - اي ادض االاداةنء االتقديبي  االعميء ااإلدابا اإا تءبعااإلداب  لتةا 
ا االتقءبيباإل ااإلداب االعميءاع االك.يقدتداألنشخ ابيءادا

االاتءبع االاستاب ادالدباس الفبجاالتادي ادةيءد االادابدا. -
ابقءب االتكمف ادالاشءبك اي اأعاء االتسعيبالمخداء ادالاتءبع اليءا.ا -
بغبحاالتعبقاعم اأدجواالقصدباي اىااااألدا ادا اابءلدحد تقيي ااألدا المعءامي ا -

اخال اا  ااألعاء  اعم  ادالاشبيي  االبسسء  الجاي  اسيم  اأندا  اددبا اخال   
 تخديبي اتدبيبي ا.

اداألإ - االعءامي  اسالا  اعم ادحاءي  اإجبا ا االحفءد اتجءه االالة  ادالصح اتخءا ا 
 تجءىء االنفسي االسميا الي ا.داإل

ي اجا ااالمجء انسق اا تناي اأددا ادأسءلي ايعءل ايستخدايءاالعءامد اتح اإدابا -
اق االبيءنء ادالاعمداء االت ايحتءجيء اتقيي ادتحمي اداقءبن  س اشئد االعءامي ااث :

 دالبضءاالدديف ا.......ادخاليوا.،ااألدا ا
داختصءصء االتقسياء االتندياي االاختمف االفبعي ااتءبع اتخبي االييءك االتندياي ا -

ا.اك الجن ل
ااتءبع اتبتي ادتدصيقاالددءئقادتخديبىءاي اضد ااعدا ااألدا ا. -
اجبا ا ا.دباس اسب اتخديباأسءلي االعا ادتبسيخااإل -
 اتءبع احس اسيباالعا االيدا ادادىاإنضبءخاالعءامي ا. -
 .لمعءامي االدائاي ابءلدحد اإعتاءداتندي ااإلجءةا ادالحدايةا -
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اإعداداتقبيباسند اع انشءخاالمجن ادبيعواإل ااإلداب االعميءابءلدحد ا. -

التىضيحي لشكل وفقاً لإدارة الجىدة  لىحذةالهيكل التنظيمي  يتشكل (17يادة )

  :التالي

 
 اجلودة إدارةوحدة اهليكل التنظيمى 
 

 

 

 نهىحذة انُظاو انًانً(  18يادة )

المدحد اداةن ااءلي اسندي ايعتادىءااجمتااإلداب ا،ادتتداي االسن االاءلي االمدحد يكد اا
بنعداداالابكةااالدحد تح اإشباقااديباالمدحد ،اديقد االاسئد االاءل المكمي ا االسن االاءلي ا

الاءل ادالحسء االختءا اخال اثالث اشيدباا اإنتيء االسن االاءلي العبضيءاعم ااجمتااإلداب ا
ا،ادتخض اجاي االتقءبيباالاءلي الاباجع ااألجية االاختص اا االجءاع اأداخءبجيء.ا

ا -1 االعء  التخخيخو ااشبدذاالاداةن  اباالدحد ا ااديباالمدحد يتعي اتقدي  واأستاادضحء 
اقب ابداي ا دابببا االتقديبا االاختمف ابءلاداةن المتصدي اعم اأبدابواا ااجمتااإلداب 

 السن االاءلي ابشيباعم ااألقب ا.
حسء اخءجاي االبنكاالا ايختءبهااجمتااإلداب اا ابي االبندكاالاعتاد ا،االمدحد يفتاا -2

 .احد الداداايجدةاالصبقاانواإا اي االنداح االت اتتف ادأ باحا
 يٍ : انىحذةتتكىٌ يىاسد  -3

المابكةالمقيء ابداجبءتوا.االكمي الابءلغاالت اتخصصيءاا-

 جملس إدارة الوحدة

 املديز التنفيذى للوحدة

التدريب جلنة  
 

لبيانات ا جلنة
 واملعلومات

 

الزقابة نةجل  

 

الدعم الفين  جلنة
 والتاهيل  لالعتماد
 

الشئون  جلنة
 املالية واإلدارية

نائب املديز التنفيذى 
 للوحدة

ممثل األطزاف 
 اجملتمعية

  

ممثل طالبات 
 الكلية
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ا.ااالكمي التببعء اداليبء االت ايقبميءااجمتااإلداب اديداي اعمييءااجمتاا-
ايدائداالددائ الدىاالبندكاإ ادجد ا.ا-
احصيم ابي االاخبدعء اد يبىءاا االاداداالعماي ا.ا-
اتنفيااالببااكاالتدبيبي الحسء االغيبا"أيباداأدااسسسء "ا.العءئدا اا اا-
ا.ااالدحد أ اادابداأخبىانءتج اع انشءخاا-
 يا يهً : انىحذةتشًم َفقاث    -4

اا- المعءامي  اتصبق االت  احكايء اداءي  ادالحداية ادالاكءيآ  اداألتعء  ،ابءلدحد األجدب
ادلماي ايسدد اخداء اتتعم اباجء اعاموا.

،ادالاستابا اددبثاالعا االخءص ابضاء االجدد االعماي ادحمقء االتدعي نفقء االنددا اا-
ااا االصم ا.

ا.الالةا التشغي اأنشخ االدحد الاصبديء االجءبي االاختمفب اا-
 الاصبديء ااإلنشءئي ا،اداءايتعم ابءلتجييةا االاختمف ا.اا-

الاددع ابءلبنكاالاعتادابادج اشيكء اادقعء اعمييءااالدحد يكد االصبقاا اأادا ااا -5
 تدقي اأد ا،ادالاسئد االاءل اتدقي اثء ا.االدحد ا ااديبا

ات -6 ابادابدىاالدحد حتفد اء ااألجنب  االنقد اا-ا  ادجد  اخءجابءلبنكاا-إ  احسء  ي 
 .الدحد الاعتادادتخصجاىاهاالحصيم األ باحاعا ا

ااا -7 اايجدة ااألببءح اك  اأد اجة  اااستثاءب ااا  اعم  االابءلغاالاحتجة  اأد االعء  حتيءخ 
الاجنب اا ااإليبادا ااإلجاءلي اعم ااا االاخصصء االفني اي اشك اددائ األج اأدا

ادااشيءدا ا االابكةاالاءل ااستثاءب، اي اتدعي  بءقتباحاا ااديباالمدحد ستخدا اعدائدىء
 .ادبعداإقبابااجمتااإلداب االدحد 
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،اأدااالدحد جاي ااألجية ادالاعدا اداألددا ادالاياء االت اتشتبىاا احسء ا  -1
ا اا  اإليو االايدا  اأد االقداعدااالكمي الاعءب  اشأنيء اي  ايتب  اأخبى اجي  اأ  أد

ا.داإلجبا ا االاخةني االاقبب اديقء الالئح االاخءة االحكداي ا
تفتااديءتبالعضءي اأداالصبقاديت االقيدايييءاخبقء الالئح االاخءة اديخصجااا-2

اباخءة ااإلداب االعءا المجءاع .االدحد اكء اكاخة ااستق الاياء اداتعمقء ا
اأداا ايفدضو.ااالدحد اايجدةاصبقااألصنءقاا االاخءة اإا ابنعتاءدااديباااا-3
االدحد داإلستاءبا االحكداي ،ادتاسكابنداب اناءاجاالديءتبااالدحد تستخد ااخءة ااا-4

ااجادع االديءتباالاخةني ا.ا
اديكد االجبداشءاال ااالدحد تخض ااخءة اا-5 االددب اأداالافءجئ، لماباجع ادالجبد

لاحتديءتوادجاي االاستندا ابو،اديت االجبدااب اك اثالثاشيدباعم ااألق ادي ا
ئح االاخءة ادالمدائااالاءلي االاعاد ابيءانيءي االعء االاءل ،اديقء الاءاتقض ابواا

اي اىاااالشء .ا
يت احفداالاستندا االاءلي الاد اخاس اأعدا ااءلي اكءام ا،ادتحفداجاي االديءتبااا-6

ا.اادالسجال الاد اخاس اعشباعءاء اعدااديءتباالعيد االت ايت اتجديدىء
شك الياااالغبحابقبابابداسخ الجء اتالمدحد يت ايحجاجاي االاشتبيء االدابد ااا-7

ا ااديب اع االدحد ا  اقياتيء اتق  االاشتبيء االت  اقبد  االضبدب  اعند اديجدة ،
االفن ا االاسئد  اإقباب ابشبخ االفحج الجن  اتفحصيء اأ  ادد  اجنيو خاساءئ 
ا،ا ادالعينء االاعتاد  الماداصفء االاخمدب  ااخءبق  ابأنيء االاخءة  دالاسئد اع 

 . مد األجموداخءبق اا احيثاالندذادالغبحاالاخ

ااا.عتاءدىءاا ااجمتاالكمي إعتبءبا اا اتءبيخاإيعا ابأحكء اىاهاالالئح ا   (21يادة )
 


