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رؤية وحدة ضمان الجودة
رهذف سؤيخ وحذح ضًبٌ انجىدح ثكهيخ انصيذنخ ـ جبيؼخ ػيٍ شًظ أٌ رصجح انكهيخ سائذح في يجبل انجىدح
واالػزًبد ػهً انًغزىييٍ انًحهً واإللهيًي وانؼبنًي.

رسالة وحدة ضمان الجودة
رهذف سعبنخ وحذح ضًبٌ انجىدح ئنً ئلبيخ َظبو داخهي نزحغيٍ جىدح انزمىيى انًإعغي انشبيم انًغزًش نكبفخ
ػُبصش انؼًهيخ انزؼهيًيخ وئداسرهب ثًب يضًٍ اعزًشاس رطىيش كبفخ انُظى وانىعبئم انذاػًخ نكفبءح انؼًهيخ انزؼهيًيخ
نزخشيج خشيجيٍ روي كفبءح وجىدح ػبنيخ ولبدسيٍ ػهً انًُبفغخ في عىق انؼًم ورمذيى ثحىس ػبنيخ انًغزىي فً
يجبل رخصصبرهى انًخزهفخ وكزنك خذيخ انًجزًغ ورًُيخ انجيئخ واعزخذاو أفضم انًىاسد انًزبحخ.

األهداف اإلستراتيجية لوحدة ضمان الجودة
 )1رًكيٍ انكهيخ يٍ رحميك سعبنزهب ورنك يٍ خالل انزمييى انًغزًش ورطىيش األداء ورحغيٍ جىدح انؼًهيخ انزؼهيًيخ.
 )5يـشاجـؼـخ انـجـشايـج وانـًـمــشساد انذساعيخ ورـطـىيـشهــب ثًب يـزـُـبعــت يغ يزطهجبد ضًبٌ جىدح األداء
انزؼهيًي يٍ خالل فشيك انؼًم ثبنىحذح.
 )0انًـشـبسكــخ فً وضــغ خـــطظ انـزـحـغـــيــٍ واإلجـــشاءاد انـزـصـحـيـحـيــخ نهـزـغــهـت ػهً َـمــبط انضؼف
ويىاجهخ انزهذيذاد انخبسجيخ.
 )4خهك ثيئخ يُبعجخ نُشش يفبهيى انجىدح ثيٍ انطالة وأػضبء هيئخ انزذسيظ وانؼبيهيٍ ودفغ ػًهيخ انزحغيٍ
انًغزًشح نكبفخ يحبوس انزؼهيى وانزطىيش انًإعغي.
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 )2رطجيك يجبدئ ويؼبييش انجىدح ،ئعزُبداً ئنً يؼبييش انهيئخ انمىييخ نضًبٌ جىدح انزؼهيى واالػزًبد ثًب يزىافك يغ
سعبنخ وسؤيخ انكهيخ.
 )6رؼضيض لُىاد االرصبل انمىييخ انزي رهزى ثجىدح انزؼهيى انجبيؼي يًب يزيح نهكهيخ رجبدل انخجشاد في رطىيش أداء
انؼًهيخ انزؼهيًيخ وانجحثيخ وانخذيبد انًجزًؼيخ.

 )7رفؼيم أَشطخ انزمييى وانزمىيى وانًشاجؼخ انذاخهيخ ثبنكهيخ يٍ خالل االعزجيبَبد انخبصخ ثبنؼًهيخ انزؼهيًيخ
وأػضبء هيئخ انزذسيظ واإلداسييٍ.
َ )2شش ثمبفخ انجىدح و انىػً ثأهًيخ رطجيك ثشايج انزمىيى ثيٍ كبفخ أػـضـبء هـيـئـخ انـزـذسيــظ وانؼبيهيٍ ثبنكهيخ
وألغبيهب انؼهًيخ و اإلداسيخ انًخزهفخ.
 )1رفؼيم دوس انًشبسكخ انطالثيخ وانًشبسكخ انًجزًؼيخ ورًُيخ انجيئخ في أػًبل انجىدح.
 )13دػى ػًهيخ ضًبٌ انجىدح واالػزًبد ورشجيغ كبفخ االلغبو انؼهًيخ ػهً انًشبسكخ في جًيغ يزطهجبد االػزًبد
 )11دػى ػًهيبد انزحغيٍ انًغزًش يٍ خالل رىجيه انمبئًيٍ ػهً اَشطخ انزطىيش ،كال في يجبنه نًىاكجخ يزطهجبد
انجىدح.
)15ئػذاد انذساعخ انزاريخ وانزمشيش انغُىي نهكهيخ.
)10رأهيم انكهيخ نهحصىل ػهً رجذيذ اإلػزًبد انًإعغي و األكبديًً.
)14رأهيم انكهيخ نالػزًبد انذونً.
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