جامعة فيالدلفيا
عمادة ضمان اجلودة
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تعليمات عمادة ضمان اجلودة يف جامعة فيالدلفيا
المادة ( :) 1تسمى هذه التعليمات "تعليمات عمادة ضمان الجودة في جامعة فيالدلفياا" يععماب ا اا
من تارعخ إقرارها.
اة
المادة ( :)2عكون للكلمات يالعبارات التالية حيثما يردت في هاذه التعليماات المعاااي المة
ل ا أدااه ما لم تدل القرعنة على خالف ذلك.
الجامعـــــــــــة:
الرئيــــــــــــس:
اللجنة العليـــــا:
العمـــــــــــادة:
المجلــــــــــــس:
العميــــــــــــد:
الكليــــــــــة:
البرامــــــــــــج:

جامعةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة ي دل يةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةا
رئيــــــــــــس الجامعـــــــــــــــــــــة
اللجنةةةةةةةةةةة العليةةةةةةةةةةا ل ةةةةةةةةةةما الجةةةةةةةةةة دة
عمـــــادة مـــــــا الجـــــــــــ دة
مجلــــس مـــــــــا الجــــــــــ دة
عميةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةد ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةما الجةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة دة
كليةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةا الجامعةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة
البرامج األكاديمية ي األقســـــــــــام

المادة ( :)3تنشأ في الجامعة عمادة ضمان الجودة ا دف تقييم مدخالت يعمليات ياواتج البارامج
األكادعمياااة يتروعرهااااال مااان خاااالل تربياااج معااااعير ضااابا الجاااودة الم لياااة يالعالمياااة
المعتمدةال يمتااعة مدى التزام الجامعة امعاعير ضمان الجودة.
المادة ( :)4أ -ععين مجلس األمناء اتنسيب من الرئيس عميداً عتولى إدارة العمادة ياإلشراف
علي ا.
ب -عشكب الرئيس لجنة عليا لضمان الجودة ارئاسته لمدة سنة ياحدة.
ج -تجتما اللجناة سار مارات سانوعا ً يع اج للارئيس دعاوة اللجناة حساب ماا عقتضاي
األمر .يععين الرئيس أمين سر للجنة من اين أعضائ ا.
د -عكااون للعمااادة مجلااس عساامى مجلااس ضاامان الجااودة يعتااألس :ماان العميااد رئيس ااًال
يعضوعة ممثب عن كب كلية انا ًء على تنسيب عميد الكلياة المةات ال يممثاب عان
مركز اللغات انا ًء على تنسيب مدعر المركز
المادة ( :)5تتولى اللجنة العليا لضمان الجودة الم ام التالية:
 -1رسم السياسات العامة لضمان الجودة على مستوى الجامعة.
 -2متااعة التةريا االستراتيجي يالعمب على تروعره.
 -3متااعة التوصيات ال ادرة من عمادة ضمان الجودة.
 -4العمب على تروعر اظام الجودة على مستوى الجامعة.
 -5يض استراتيجية للتقييمات في مةتلس الوحدات األكادعمية ياإلدارعة.
المادة ( :)6عتولى مجلس عمادة ضمان الجودة الم ام التالية:
 -1متااعة إاجاز أجندة ضبا الجودة.
 -2التنسيب االةرة االستراتيجية للعمادة.
 -3التنسيب االةرة السنوعة للعمادة يمتااعة تنفيذها.
 -4التوصية اإقرار رؤعة العمادة يرسالت ا يأهداف ا.
 -5التوصية إلى اللجنة العليا لضمان الجودة ام ام لجان ضمان الجودة على مستوى
الكليات يمتااعة تنفيذها.

 -6التوصية إلى اللجنة العليا لضمان الجودة اعقد يرشات عمب يارامج تدرعبية لضمان
الجودة.
 -7التنسيب امشريع الموازاة السنوعة للعمادة.
 -8متااعة التقييم الداخلي للكليات.
المادة ( :)7عمداء الكليات مسؤيلون عن تنفيذ ارامج ضمان الجودة في كليات م.
المادة ( :)8رئيس الجامعة يالعميد مكلفان اتنفيذ أحكام هذه التعليمات.
المااادة( :) 9عباار مجلااس العمااداء فااي جميا ال اااالت التااي قااد تنشااأ يلاام عاارد علي ااا اا فااي هااذه
التعليمات.

