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جبيعت انمبْرة
ٔحذة ضًبٌ انجٕدة

كهٛت انطب انبٛطر٘

ٔحذة ضًبٌ انجٕدة بكهٛت انطب انبٛطرٖ جبيعت انمبْرة
بٓذف َشر ثمبفت انجٕدة ٔتفعٛم َظى ضًبٌ انجٕدة ٔ عًهٛت انتمٕٚى ٔانتحس ٍٛانًستًر نهمذرة
انًؤسسٛت ٔانفبعهٛت انتعهًٛٛت نهكهٛت بًب ٚتفك يع رسبنت انكهٛت ٔانجبيعت تى اَشبء ٔحذة ضًبٌ
انجٕدة ببنكهٛت بتبرٚخ  ْٗٔ 2005/6/22تتبع إدارٚب ً سٛبدة انعًٛذ ٔ .تى اعتًبد ٔتشكٛم انٓٛكم
انتُظ ًٗٛنٕحذة انجٕدة ببنكهٛت بًجهس انكهٛت بتبرٚخ

 2008/7/16ثى تحذٚثّ بتبرٚخ

.2010/5/18
رسبنت انٕحذة:
تفعٛم َظى ضًبٌ انجٕدة ٔتٓٛئت ا

نكهٛت نهٕفبء بًتطهببث ٔيعبٛٚر انٓٛئت انمٕيٛت نالعتًبد ٔ

انجٕدةَٔ ،شر ثمبفت انجٕدةٔ ،لٛبدة عًهٛت انتمٕٚى ٔانتحس ٍٛانًستًر نهمذرة انًؤسسٛت ٔانفبعهٛت
انتعهًٛٛت نهكهٛت بًب ٚتفك يع رسبنت انكهٛت ٔانجبيعتٔ ،كسب ثمت انًجتًع ف ٙانخرٚجٔ ٍٛفمب ً
نًتطهببث سٕق انعًم.
أِ داف انٕحذة:
 َشر ثمبفت انجٕدة ب ٍٛجًٛع األطراف بكهٛت انطب انبٛطر٘-جبيعت انمبْرة. تطبٛك برايج انتمٕٚى انًستًر عه ٙكبفت أَشطت انكهٛت. بُبء كٕادر يذربت ف ٙيجبل تمٕٚى األداء ٔضًبٌ جٕدة انتعهٛى. يراجعت تٕصٛف ٔتمبرٚر انًمرراث ٔانبرايج انذراسٛت.يراجعت انًخرجبث انتعهًٛٛت انًستٓذفت ٔتٕافمٓب يع انًعبٛٚر األكبدًٛٚت نتحمٛك رسبنت انكهٛت. ضًبٌ لذرة خرٚج انكهٛت عهٗ تهبٛت يتطهببث سٕق انعًم انًحه ٔ ٙاإلله ًٙٛف ٙضٕء انًتغٛراثٔانتحذٚبث انًعبصرة.
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جبيعت انمبْرة
ٔحذة ضًبٌ انجٕدة

 إعالء لٛى انتًٛز ٔانمذرة انتُبفسٛت ف ٙانكهٛت. ٔضع يعبٛٚر ٔيمبٛٚس ثببتت نألداء اإلدار٘ حسب يفٕٓو انجٕدة انشبيهت. انتحس ٍٛانًستًر نهبٛئت انذاخهٛت ٔانخبرجٛت نهكهٛت. انتعبٌٔ انًستًر يع يركز ضًبٌ انجٕدة ٔاإلعتًبد ببنجبيعت.نجبٌ ٔحذة ضًبٌ انجٕدة ببنكهٛت
 .1لجٌت الوزاجعٍي والوستشارٌي
 .2لجٌت الوزاجعت الداخلٍت
 .3لجٌت هٌسقً الجودة
 .4لجاى هتابعت الوعاٌٍز
 .5لجٌت التدرٌب وًشز ثقافت الجودة
 .6لجٌت إعداد اإلستبٍاًاث و التغذٌت الزاجعت
 .7لجٌت الوشاركت الطالبٍت
 .8لجٌت التقٌٍت والوعلوهاث
 .9لجٌت تقٍن الورقت االهتحاًٍت
 .10لجٌت جودة وتطوٌز الدراساث العلٍا و البحث العلوى
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