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 جدول المحتويات

 الصفحة المحتوى
  انشاء الوحدة

  رسالة وأهداف الوحدة

  الهيكل التنظيمي للوحدة

  اختصاصات الوحدة

  تشكيل مجلس الوحدة

  مجلس الوحدةاختصاصات 

  رئيس الوحدة ومهامه

  نائب رئيس الوحدة

  معايير اختيار وتعيين مشرف/ مشرفة الوحدة

  اختصاصات مشرف / مشرفة الوحدة

  معايير اختيار وتعيين منسقي/ منسقات اللجان الرئيسية

  اختصاصات منسقي/ منسقات اللجان الرئيسية

  للوحدة معايير اختيار أعضاء اللجان الرئيسية

  اختصاصات أعضاء اللجان الرئيسية للوحدة

  اختصاصات اللجان الرئيسية للوحدة

  معايير اختيار سكرتارية الوحدة

  مهام سكرتارية الوحدة

  المكافئات والحوافز

  قواعد تنظيمية عامة
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بتااري   العااليوافقة مجلس التعليم للتطوير والجودة بالجامعة بناًء على م تهاكالأسست جامعة نجران و

هاا، و وجوجاات بموافقااة لااادن الشاارمي  الرااريمي  و ورزاايس مجلااس الااوزراءو ورزاايس 14/5/1430

ها، و ولقاا اهتمات الوكالاة بءنرااء أنظماة لتوكياا 29/5/1430 بتااري  حمظا  ه العاليمجلس التعليم 

 لطتهاااا لتلبياااةعاااان مااا  الجاااودة معاااايير الجاااودة الااللياااة بكلياااال الجامعاااة والتاااي ج ااام  مساااتو  

 .والبرامجي المؤسسي األكاديمي االعتماد بمتطلبال والوفاء والثانية األولى االستراجيجية

 

 

 

 :رؤية وحدة التطوير والجودة

بي  الوحاال المناظرة على ضمان جطبيق الجودة الراملة والتشسي  المستمر وحاة نموذجية في 

 المستو  الوطني .

 

 :التطوير والجودة وحدة  رسالة

جشقيق التميز األكااديمي والبشثاي واادارو ولاماة المجتمال بالكلياة ما  لازن جعزياز النظاان الاااللي   

 ودعم البرامج األكاديمية للشصون على االعتمادال المشلية والاولية. و للجودة

 :وحدة التطوير والجودة أهداف

 اادارو بي  منسوبي / منسوبال الكلية.جرسي  ثقافة الجودة في إطار العمل األكاديمي و -1

  .الجامعةالكلية وبما يلبى رسالة بالكلية االرجقاء بجودة البرامج األكاديمية  -2

 موحاالنظان الوالتقييم في عملية التعليم والتعلم في إطار الااللية جعزيز نظم المتابعة  -3
 للجامعة.

  .والتشسي  المستمر متطلبال التقييم التي جلبيإدارة البيانال والمعلومال  -4

  سواء مشلية أو دولية.متخصصة أكاديمية للشصون على اعتمادال  برامج الكليةدعم  -5

 المادة األولى

 إنراء الوحاة

 المادة الثانية

 رسالة وأهااف الوحاةرؤية و
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  كلية.االرجقاء بمنظومة التاريب للكوادر األكاديمية واادارية لتعزيز منظومة إدارة الجودة بال -6

  .في أداء مسؤوليتها المجتمعية الكليةدعم  -7

 

 

 

اصاجها بكافة الوسازل الممكنة علي أال جخالف أحكان الرريعة ااسزمية جشقق الوحاة أهاافها والتص

 الوحاة . واألنظمة المرعية بعا إقرار ذلك م  مجلس 

 

 

جختص الوحاة بتطوير األداء األكاديمي والبشثي والمراركة المجتمعية دالل نطاق الكلية وجشقيق 

ة للتقويم واالعتماد األكاديمي و وجقان في سبيل الجودة في ذلك وفق المعايير المعتماة للهيئة الوطني

 .  جشقيق ذلك الاعم المني الززن لألقسان العلمية والوحاال المختلمة بالكلية

 

 

 

 

 

 

 

 الخامسةالمادة 

 الهيكل التنظيمي للوحاة

الوحاةالتصاصال   

 السادسةالمادة 

 المادة الثالثة

 المادة الرابعة
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 .نرر الوعي وجعزيز ثقافة الجودة بي  جميل منسوبي/ منسوبال الكلية 

  للكلية. االستراجيجيةمتابعة جنميذ لطط التطوير والخطة 

 للجامعة. االستراجيجيةنميذ أنرطة ومرروعال الخطة متابعة ج 

 . متابعة إنراء قواعا بيانال متكاملة لتقويم األداء وضمان الجودة بالكلية 

  باألقسان العلمية واادارية المختلمة بالكلية . جطويرهومتابعة أنرطة جقويم األداء 

 ة للتنسايق فاي جطبياق أنراطة التواصل المستمر مل عمادة التطوير والجاودة ووحاااجها المختلما

 التطوير والجودة.

  جقااايم الاااعم المنااي لألقسااان العلميااة واادارال المختلمااة بالكليااة فيمااا يتعلااق بااالتطوير والجااودة

 ومتطلبال االعتماد .

 

 

 

 

  الوحاة م مجلس يتركل  : 

 زيسا  عميا الكلية                                                              ر  -

 ا نازب    ( في حالة للو المنصب  ) او م  ينوب عن وكيل الكلية للتطوير والجودة  -

 ع وا                                                             . وكزء الكلية  -

 أمينا                                                  مررف/ مررفة الوحاة -

 ع وا                                              لمية بالكليةرؤساء األقسان الع -

 ع وا                                 والجودة التطوير وحاة لجان رؤساء  -

 ( .  رزيس الوحاة المجلس عميا الكلية ) يرأس 

 

 

 السابعةالمادة 

 تشكيل مجلس الوحدة:

) 

 ثامنةالمادة ال

 التصاصال مجلس الوحاة
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 يقون المجلس بالمهان التالية:

 ة التطوير والجودة الخطة السنوية لوحا باعتماد الكلية لمجلس التوصية. 

  للجامعة  والتي جقون الكلية بتنميذها . االستراجيجيةمتابعة جنميذ مرروعال  الخطة 

 مشاضااار واعتمااااد والجاااودة التطاااوير بوحااااة اللجاااان رؤسااااء مااا  الاااواردة التقاااارير مناقراااة 

 . اجتماعاجها

  ير والجودةلوكالة الجامعة للتطو االستراجيجيةمتابعة جنميذ الخطة التنميذية للخطة     . 

 بالكلية والجودة التطوير لوحاة السنوية الخطة جنميذ متابعة 

 عمااادة إلااى بهااا والرفاال بالكليااة والجااودة التطااوير لطااط أعمااان عاا  المصاالي التقرياار اعتماااد 

 .   والجودة التطوير

 والجودة التطوير بوحاة المرعية اللجان فرق جركيل اعتماد . 

 الوحاة مجلس م  معتماة نماذج وفق المرعية للجانا أع اء أداء جقارير مناقرة   . 

 بالوحاة والجودة التطوير أنرطة لكافة والتقييم المتابعة نماذج اعتماد  . 

 ومتابعة األكاديمية البرامج و العلمية لألقسان المستمر والتشسي  التطوير بتوصيال الرفل 

 .   بالكلية للجودة الااللي النظان وفق التوصيال جنميذ

 لألهاااااف وفقاااا التشساااي  ولطاااط والبااارامج بالكلياااة األداء مؤشااارال جقاااارير كافاااة مراجعاااة 

 .  مناسب هو بما الكلية لمجلس والتوصية المأمولة االستراجيجية

 .جذليل العقبال التي جعترض عمل الوحاة 

 

 

 

 

  الكلية عميا هو الوحاة رزيس

 رئيس الوحدة كالتالي: وتكون مهام

 للمتابعة المساناة وعمادجها والجودة للتطوير الجامعة وكالة التواصل مل 

  جنميااذ السياسااة العامااة الموضااوعة لتشقيااق أهااااف الوحاااة بمااا يتمااق ماال سياسااة  التأكااا ماا

 .وأهااف وكالة التطوير والجودة بالجامعة

 تاسعةالمادة ال

ومهام  زيس الوحاةر  



7 
 

 مجلس الوحاةمل " شهريا على األقل ة"مرزجتماع دورياً الاعوة ل.  

 والجودة التطويرقاءال ذال العزقة بمجان جمثيل الكلية باللجان والل 

 في حالة وجاود مخالماال أو جاألر فاي انجااز  الجزاءال اادارية اقتراح فيالشق  لرزيس الوحاة

  .للتميز في انجاز المهانصرف المكافآل والشوافز  اقتراحو المهان,

 يناوب ما  وأ والجاودة للتطاوير الجامعاة لوكيال ورفعا  وحااةال مرارف باسام السنوو الترشيح 

 .وحاةال مررف ألداء السنوو بالتقييم ورد ما مراعاة مل  عن 

 التطاوير عماادة ما  المعتماا النماوذج وفاق والجودة التطوير وحاة مررفة/  مررف أداء جقييم 

 . والجودة

 

 

 

 تعيين يتم المنصب هذا وجود عدم حالة وفي والجودة للتطوير الكلية وكيل هو الوحدة رئيس نائب
 .الكلية عميد قبل من الكلية كالءو أحد

 :وتكون مهام نائب رئيس الوحدة كالتالي

 .معاونة رئيس الوحدة في كافة مهامه 

 هالقيام بمهام رئيس الوحدة في حالة غياب. 

 الخطط تنفيذ عند األعباء وتوزيع(  والنسائي الرجالي)  الكلية شطري بين التنسيق  . 

 الكلية عميد إلى بها والرفع بالكلية والجودة رالتطوي وحدة مشرفة/ مشرف أداء تقييم 
 .والجودة التطوير وحدة رئيس

 الكلية عميد إلى بها والرفع والجودة التطوير وحدة لجان ومنسقات منسقي أداء تقييم 
 .والجودة التطوير وحدة رئيس

 

 

 

 

 

 مساعا تاذأس ع  العلمية درجت  جقل وال أن يكون/ جكون أحا أع اء هيئة التاريس بالكلية. 

 بالكلية والجامعة والجودة التطويرالعمل ب في الخبرة. 

 معتمااة جهاال ما  والجاودة التطاوير مجاان فاي جاريبياة شاهادال على حاصز  جكون/ يكون أن 

 ( .جامعال/  هيئال)

 عاشرةالمادة ال

رزيس الوحاة نازب   

 شادية عررالالمادة 

 :الوحدةمعايير اختيار وتعيين مشرف/ مشرفة 
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 ف الخطاة اوحااة التطاوير والجاودة فاي الكلياة بماا يتطاابق مال أهاا لجاان أعماان ااشراف علاى

  .والجودة للتطوير الجامعة ولوكالة للجامعة يةااستراجيج

 لجاان منساقال/ منساقي مال بالمرااركة بالكلياة والجاودة التطاوير لوحااة السنوية الخطة إعااد 

 التطاوير وحااة رزايس) الكلياة عمياا قبل م  إليهم ي اف ما أو بالكلية والجودة التطوير وحاة

 .(والجودة

  مااااد األكااااديمي مااا   جهاااال االعتمااااد  المتقاااان لهاااا اساااتكمان متطلباااال معاااايير االعتمتابعاااة

 وحدة االعتماد األكاديمي والوحدات األخررى ذات الصرلة بعمرادة  الكلية/البرامجو وذلك بالتنسيق مل

 التطوير والجودة .

  مجموعااال العماال التااي جتطلبهااا إجااراءال وعمليااال ضاامان  بترااكيل الوحاااة لاارزيس التوصااية

  .بالكليةالجودة والتشسي  المستمر  

  العمل على جنمية قاارال ومهاارال أع ااء مجموعاال العمال التاي جتطلبهاا إجاراءال وعملياال

عماادة التطاوير وحااة جنمياة المهاارال بضمان الجودة والتشسي  المساتمر وذلاك بالتنسايق مال 

 والجودة .

 ير التطااوجااوطي  الخباارال للسااعوديي  والسااعوديال للقيااان باااورهم فااي عمليااال  فااي المساااهمة

  .الجودة والتشسي  المستمرو

  لطااط التشسااي  المسااتمر تليااال جطبيااق نظاام الجااودة الراااملة جصااميم وجنميااذ  ااشااراف علااى

 بالكلية بالتنسيق مل عمادة التطوير والجودة  .

  بالكلية والجودة التطوير لوحاة المرعية اللجان أعمان متابعة. 

 بالكلية الجودةو التطوير لطط أعمان ع  المصلي التقرير إعااد. 

 بالكلية والجودة التطوير لوحاة السنوو التقرير إعااد . 

 والجودة بالتطوير الخاصة األعمان كافة فيووحااجها  والجودة التواصل مل عمادة التطوير. 

  لمررف الوحاة عنا االقت اء جكليف اللجنة األنسب باألعمان الهامة والعاجلة ولو كانات لاارج

 مجان التصاصها.

 

 

 ثانية عررالالمادة 

 الوحاة:مررف/مررفة  التصاصال
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 .أن يكون/ جكون أحا أع اء هيئة التاريس بالكلية 

  ال جقل الارجة العلمية ع  أستاذ مساعا وفي حالاة الربباة فاي االساتثناء ما  ذلاك ياتم الترااور

 مل عمادة التطوير والجودة .  

 بالكلية والجامعة والجودة التطويرالعمل ب في الخبرة. 

 فاي مجاان التطاوير والجاودة ما  جهاال معتمااة  أن يكون / جكون  حاصز على شهادال جاريبية

 )هيئال / جامعال ( .

 

 

 

 

 
 

  اللجنة بالتراور مل مررف/ مررفة وحاة التطوير والجودة بالكلية .  أع اءالتيار 

 وفق الخطط التنميذية في نطاق االلتصاص .  جوزيل المهان على أع اء/ ع وال اللجنة 

 ع  طريق المرورة ومراجعة التقارير .  لجنةالعمل على رفل كماءة أع اء/ ع وال ال 

   . رزاسة اجتماعال اللجنة والاعوة النعقادها 

  بكافة الخطاط بالكلياة والتاي جقال المتابعة الاورية لتنميذ مهان اللجنة وفقا لإلطار الزمني المشاد

 دالل نطاق االلتصاص 

  ل نطاق االلتصاص دال والسعي لزرجقاء بهاالمعتماة متابعة جشقيق مؤشرال األداء 

 وفق النماذج المعتماة م  وحاة التطوير والجودة . جقييم أداء أع اء اللجنة 

  عا  ساير الخطاط التنميذياة والمعوقاال واقتراحاال رفل جقرير شهرو لمررف/ مررفة الوحااة

 وفقا للخطة السنوية لوحاة التطوير والجودة.التطوير 

 

 

 

 عرر الرابعةالمادة 

 الرئيسية: منسقي/ منسقات اللجاناختصاصات 

 

 عررة الثالثالمادة 

 :معايير اختيار وتعيين منسقي/ منسقات اللجان الرئيسية
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 :جركل اللجان م  منسوبي ومنسوبال الكلية وفقاً للمعايير التالية

 .أن ي م  التركيل جمثيل جميل أقسان وبرامج الكلية بصورة متكافئة  

  العالي التعليم في والجودة التطوير مجان فيلبرة األع اء/ الع وال. 

  اللجنة.ح ور الورش التاريبية التي جعقاها وحاة المهارال ذال العزقة بطبيعة 

للاوازح / ممثلي المجتمل الخارجي وساوق العمال وفقااً  ااداريي ويجوز للجان ضم عناصر م  الطزب / 

 .والنظم 

 

 

 

  وفق المخطط الزمني المعلن لها. الموكلة إليهمتنفيذ جميع المهام 

 .تسليم المهام والمخرجات بالمواصفات والجودة المطلوبة 

 م بتوجيهات منسق/ منسقة اللجنة.ضور اجتماعات اللجنة وااللتزاح 

 

 

 

 

 

 

 

 

 عرر السادسة المادة

 :للوحاةالرزيسية  اللجان التصاصال أع اء

 عرر خامسةالمادة ال

 :للوحدةاللجان الرئيسية  أعضاءاختيار  معايير
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 مهان اللجنة اللجنة
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  الخطة السنوية لوحاة التطوير والجودة بالكلية وفق نطاق االلتصاص إعاادالمراركة في. 
 جعزيز ممهون التخطيط االستراجيجي لا  منسوبي/ منسوبال الكلية. 

  ية والبرامج وفق النظم واتلية المتبعةالكل رسالةمتابعة جشايث 
  للبرامج والكلية وفق النماذج المعتماة وجقايم التغذية الراجعة. ااستراجيجية األهاافمتابعة جشقق 
  للكلية ااستراجيجيةمتابعة جنميذ الخطة. 

   للجامعة ااستراجيجيةمتابعة جنميذ المراريل التطويرية للخطة. 

  الااللية بالبرامج وجقايم االسترارال الززمةمتابعة أداء نظم الجودة . 

 جأهيل المراجعي  الاالليي  بالكلية لعمل مراجعال داللية على نظم الجودة. 

  بالكلية وجقايم التغذية الراجعة األكاديميةالمراجعة الااللية لنظم الجودة بالبرامج. 
  األداءفي جطوير مؤشرال  األداءالتنسيق مل لجنة قياس. 
  نماذج المتابعة لكافة الخطط المعتماة والتي جقون وحاال الكلية بتنميذها .جصميم 
  األداءمتابعة لطط التشسي  لكافة وحاال الكلية األكاديمية واادارية بناء على مؤشرال . 

 جنميذ األعمان والمهان وااللتصاصال والخطط وجشقيق األهااف للجنة. 

 مررف/ مررفة وحاة التطوير والجودة إلىا اللجنة ورفعه إعمانجقرير شهرو ع   إعااد. 
 

 

 مهان اللجنة اسم اللجنة

د 
ما

عت
ال
 ا
نة

ج
ل

ي
يم

اد
ألك

ا
 

 

   بالجامعة األكاديميرسم لطط وسياسال االعتماد األكاديمي بالكلية في ضوء لطط وسياسال االعتماد. 

  جرسي  ثقافة االعتماد ونررها في مجتمل الكلية. 

   في نطاق االلتصاصبعمادة التطوير والجودة   األكاديميالتواصل مل وحاة االعتماد. 

   لجميل البرامج وجقايم الاعم المني األكاديميمتابعة استيماء ملمال االعتماد. 

 مررف/ مررفة وحاة التطوير والجودة إلىاللجنة ورفعها  أعمانجقرير شهرو ع   إعااد. 
 

 

 

 

 

 

 عرر السابعةالمادة 

 :للوحاةالرزيسية  اللجان التصاصال
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 مهان اللجنة اللجنة
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   المتابعاة والتنساايق ماال منسااقي الجااودة بااالبرامج المختلمااة بالكليااة فيمااا يتعلااق باسااتيماء متطلبااال

 .معيار التعليم والتعلم

  متابعااة جطااوير وجشسااي  متطلبااال وججهياازال التعلاايم والااتعلم مثاال المكتبااال والمعاماال وقاعااال

 .التاريس وقاعال اانترنت بالبرامج المختلمة

 الاااعم واارشااد األكاااديمي والخاامال الطزبيااة واعاااد التقااارير الساانوية متابعاة جطااوير وجشساي  

 لها.

  مراجعة الخطط الاراسية وجوصيمال وجقاارير البارامج والمقاررال والتقاارير الرااملة عا  جقاارير

المقاررال للبارامج األكاديمياة للتأكااا ما  اساتيمازها لبناود النماااذج الموحااة لوحااة التعلايم والااتعلم 

 .ة التطوير والجودة بعماد

 .متابعة جنميذ  لطط جشسي  جودة أداء البرامج بالكلية والتقويم الاورو لها 

   متابعة إعااد جقارير مؤشرال جودة أداء البرامج وجقارير مؤشرال نواجج جعلم البرامج. 

 . متابعة اعااد التقارير السنوية ع  معاالل جقان الطلبة 

 جنة ورفعها إلى مررف/ مررفة وحاة التطوير والجودة.إعااد جقرير شهرو ع  أعمان الل 

 .التواصل مل وحاة التعليم والتعلم بعمادة التطوير والجودة وموافاجها بالتقارير المصلية والسنوية 
 

 

اسم 

 مهان اللجنة اللجنة

س 
يا
 ق

نة
ج
ل

ء
دا

أل
ا

 

 

 ل التقااويم الااااللي وبطاقااال مزحظااة( الززمااة لعمليااا واسااتبيانالأدوال القياااس ) مقاااييس  إعااااد

 .ةبالكلي

  جقيااايم الورقاااة االلتبارياااة للمقاااررال الاراساااية المصااالية والنهازياااة و وكتاباااة التقاااارير عااا   جاااودة

 االلتبارال وفقاً لنموذج التقييم.

  بالكليااة علااي موقاال الجامعااة السااتيماء  وااداريااي هيئااة التاااريس والطاازب  أع اااءمتابعااة دلااون

 . األداءمؤشرال  ستبيانال الموحاة لتقيماال
 مررف/ مررفة وحاة التطوير والجودة إلىاللجنة ورفعها  أعمانجقرير شهرو ع   إعااد 
 

 

 مهان اللجنة اسم اللجنة
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  الخطة السنوية للتاريب الااللي بالكلية وفقا لاراسة االحتياجال التاريبية بالكلية . إعااد 

 الجااودة مجاااالل فااي جقااامها التااي التاريبيااة والخااامال الخططباا جتعلااق بيانااال قاعاااة إنراااء 

  التميز ومواط  الذاجية وسيرهم / الماربالبالماربي  جتعلق وألر  بالكليةو الراملة

 راجعااة وفقاااً للنمااوذج المعااا ماا  قباال وحاااة جنمياا   جغذيااة جقااارير وعماال التاااريبي األثاار قياااس

 .المهارال بعمادة التطوير والجودة

  مل وحاة جنمية المهارال بعمادة التطوير والجودة للتنسيق والمتابعةالتواصل  . 

 إعااد جقرير شهرو ع  أعمان اللجنة ورفعها إلى مررف/ مررفة وحاة التطوير والجودة. 
 

 

 

 

 

 

 جكون أحا أع اء الكادر اادارو بالكلية.أن يكون /  

  بالوحاة/ الكلية العمل على لصوصيال المشافظةو بالسرية والكتمان تسم/ جتسمأن ي.   

 .االمان بمماهيم ومصطلشال التطوير والجودة 

 اسااتخاان باارامج الكمبيااوجر إجااادة (Word, Excel, PDF, PowerPoint)  واتالل

  .المكتبية وصيانتها ومتابعتها

  وح ااور الاااورال ذال العزقااة التااي جرشااح/ يرشااح لهااا التطااوير الااذاجي المسااتمر فااي الرببااة

  .اة جنمية القارال بالجامعة أو اللقاءال التي جعقا بالوحاةوجقامها وح

 واستخاان الهاجف وآداب الشايث االجصاالل ااداريةاستخاان  إجادة. 

 واحتران الرؤساء والزمزء/ الزميزلروح المريق التشلي ب.  

  للجودةلعمل والنظان الااللي باللوازح المنظمة ل االمان. 

 ل وأرشمتها والرجوع إليهاالقارة على حمظ المعلوما.  

 االلتزان بالمواعيا والصاق واالزص واألمانة في العمل.  
 

 

 

 عرر تاسعةلالمادة ا

  :سكرجارية الوحاة مهان

 عرر ثامنةلالمادة ا

 سكرجارية الوحاة:  معايير التيار



14 
 

 القيان بجميل أعمان السكرجارية الخاصة بالوحاة وجرمل:

 والتعاميم وعرضها على مررف/ مررفة الوحاة. معامزلال استقبان 

 ةالصادرأو التعاميم  معامزلالوحمظ صورة م  ل يسجج. 

 ة على أقسان الكليةالصادروجمرير التعاميم  معامزلال إرسان. 

 وجاوي  بيانال المتصلي . االجصاالل الهاجمية استقبان 

 كلما أستاعى األمروالمستناال  األوراقر يصوج. 

 نسااوبي /   الاااعوة للميااوجج -قاعااة االجتماعااال هااا ماا  )ججهياازتطلبومااا ي م االجتماعاااليجنظاا

 .(مش ر االجتماع كتابة -الجتماع  المزحظال في اياوج -المنسوبال

 وجصنيف وفهرسة الملمال. الملمالز المكان المززم لشمظ يجهج 

 ابه ةالخاص الفي الملم الحمظ الموضوع. 

  لألجهاازةطلااب الرااراء  واألعطااان, وإعاااادبزبااال الصاايانة  , ورفاالالمااواد والمسااتلزمالطلااب 

 .المطلوبةمستلزمال المواد وال لوحاة, واستزنالغير متوفرة في ا واألدوال

 البيانال والنصوص ةالجالقيان بأعمان التشرير ومع. 

 .القيان بما يوكل لها م  أعمان ذال العزقة بطبيعة العمل 

 

 

 

 

 

 
  -يشق بقرار م  المجلس واحاة أو أكثر م  الشوافز التالية: -

 .التاريسي لم  يلزن جقليص النصاب م  لزن جخميف عبء التاريس  -

( ساااعال ماا  النصاااب 4اادارو مقاباال المراااركة فااي أعمااان التطااوير والجااودة )يقااار العاابء  -

 ( ساعال لمررف الوحاة.6و)و للعاملي  بالوحاة 

 اقتراح برفل نسبة الزيادة االستثنازية للمتعاقاي . -

الجاودة عا   التطاوير ووحااة  / ع اوالألع ااء االنجاازالتمياز فاي صارف مكافاأة يتم اقتراح  -

ماا  قب اال وكالااة  المعتماااة اتليااةوهااا أو شاااركوا فااي انجازهااا بنجاااحو وفااق المهااان التااي أنجز

 .الجامعة للتطوير والجودة

 : والحوافزالمكافآت 

 :العرري المادة 
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 أو حوافز ألرو يقرها المجلس. -

 

 

 

  ويساجل مرة كل شاهر علاى األقال بنااًء علاى دعاوة رزايس الوحااة مجلس إدارة الوحاةيجتمل ,

 مش ر االجتماع ويرفل للعرض والمناقرة بمجلس الكلية.

 أو م  ينوب عن  . -رزيس الوحاة  -س االجتماع  عميا الكلية يرأ 

  جصار قرارال الوحاة بأبلبية األع اء الشاضاري  وإذا جسااول األصاوال يارجح الجاناب الاذو

 في  رزيس الوحاة .

  يجتمل مررف/ مررفة وحاة التطوير بمنسقي/ منسقال اللجان مرة كل شهر علاى األقال وذلاك

وجسااجل مشاضاار  جنميااذ مهامهااا والوقااوف علااى معوقااال االنجاااز. لمتابعااة جقااان اللجااان فااي

 االجتماع وجرفل للعرض على رزيس الوحاة ويشتمظ بها في ملمال الوحاة.

  يجتماال منسااقي/ منسااقال اللجااان بمريااق العماال باللجنااة لتأهياال األع اااء/ الع ااوال وجسااجل

 مشاضر االجتماعال وجرفل لمررف/ مررفة وحاة التطوير والجودة. 

 جااب أثبااال وقااازل جلسااال واجتماعااال الوحاااة ولجانهااا المختلمااة بتشرياار مش اار لكاال جلسااة ي

 . واعتماده

 هاو السالطة العلياا للوحااة وال جعتبار أو ما  القارارال نهازياة إال (  الكلية عميا)  الوحاة رزيس

 بعا موافقت .

 . يعمل بأحكان هذه الززشة اعتبارا م  جاري  اعتمادها 

  إال بطلاب   ليت التخلاي عا  مساؤوالوحااة  أع ااءاللجان أو أو م   منسقاللمنسقي وال يجوز

 مسبب ومقبون يرفل لعميا الكلية. 

  وفقاا لنتاازج جقاارير اللجنة  منسقة/ منسق جغيير أو التنميذية اللجان أع اء يجوز إعادة جركيل

 األداء الاورية, وبما يخان مصلشة الوحاة والكلية.

  الززشة ملزما لمريق وحاة التطوير والجودة بالكلية.يعتبر كل ما جاء في هذه 

 ماا مراعااة مال الكلية عميا م  بقرار سنويا والجودة التطوير وحاة مجلس بتركيل قرار يصار 

 .السنوية األداء جقارير في جاء

 وهللا الموفق ،،،

 الشادية والعرري المادة 

 قواعد تنظيمية عامة:

 


