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 السياسة نص .١
 لسوقها المتغيرة االحتياجات وتلبية لخدمة تتبعه أن يجب الذي االتجاه) الجامعة( لحم بيت جامعة حددت االستراتيجية، خطتها خالل من

 ضمان نظام تطوير هو االستراتيجية هذه لتحقيق إن الطريق .فلسطين في الجودة عالي تعليم توفير خالل من ككل والمجتمع المستهدف
 الدراسية، المناهج وتطوير المجتمعية، والمشاركةالعلمي،  والبحث التعلم،التعليم و  خبرات ودةجَ ويستند الى  ،يتسم بالكفاءة والفعالية  لجودةل

 والتعلم التعليم عمليات تدعم التي اإلدارية واألنظمة حوكمةال جودةب لذلك، ُيعنىرفاهيتهم. إضافة  تعزز التي واألنشطة الطالب تطور ومراقبة
 باستمرار بيت لحم جامعة تراقب سالي،لوال الكاثوليكي التقليد من المنبثقة وأهدافها وقيمها ورسالتها رؤيتها لتحقيق محاولة في. العلمي والبحث

 التعليم في زيُّ التمَ  لتحقيق بالسعي الجامعة تلتزمكما و  .تهالجود المستمر التحسين لضمان بها المنوطة األنشطة جميع تنفيذ منهجي بشكل وتقّيم
 الجودة ممارسات أفضل مع المنفذة األعمالو  العمليات جميعتتوافق  أن لضمان واإلدارة والحوكمة المجتمعية والمشاركةالعلمي  والبحث والتعلم

  .المعتمدة
 راجعت الجودة، وتعزيز ضمان مكتبمع  بالتوافقو  ،)إلخ...  مركز، معهد، قسم، كلية، مكتب،( الجامعة في وظيفية وحدة كل فإن ،وعليه

 هذه  تطوير يتم ،هاتوفر  عدم حالة وفي ،المكتبي العمل إجراءات ودليلالمطبقة  لوائحالو  ممارساتالو  جراءاتاإلو  سياساتال جميع باستمرار
 مراقبة وظيفية وحدة كل على يجب ذلك، على عالوة .العامة وأهدافها ورسالتها الوظيفية الوحدة رؤية مع تتماشىأنها  من لتأكدوا األدوات
 كل أنالتأكد من  الجودةوتعزيز  ضمان مكتب علىو  ،بها الخاصة الداخلية الجودة خلية خالل من باستمرار اليومية أنشطتها جميع وتقييم
  .الوحدة لتلك األساسية األنشطة كل في األداء مستوى على كمللحُ  واسع نطاق على ومفهومة واضحة معايير بشكل دائم لديها وظيفية وحدة
 :بيت لحم جامعة ورؤية الدولية المعايير من النابعة التالية األساسية للمبادئ وفًقا يعمل الجامعة في الجودة وتعزيز ضمان مكتبإن 
 ؛والعمليات واإلجراءات السياسات تطوير عمل لتوجيه عليها متفق مرجعية نقاط استخدام .١
 ؛وقوية صارمة مراجعة آليات على الحفاظ مع متناسبة، استجابة لضمان المخاطر إدارة على قائمة عملية .٢

 ADM.08.01 :رقم السياسة
 إدارية :نوع السياسة

 مكتب ضمان وتعزيز الجودة :القسم
 نائب الرئيس التنفيذي :مسؤول السياسة

 ٢٠٢١آب  :تاريخ صياغة السياسة
 :تاريخ لتحديث السياسةآخر 

 ٢٠٢١تشرين الثاني  ١ :تاريخ التطبيق
 

 بيانات السياسة 
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 ؛الراجعة التغذيةآليات و  والتمثيل التشاور خالل من اآلخرين والشركاء العمل وأصحاب الطالب مشاركة .٣
 ؛لبياناتل بتحليل المدعومة القراراتو  األدلة على ةالقائم اتاالعتبار األخذ ب  .٤
 ؛الجامعة مجتمع لصالح ةسريع استجابة يضمن مما اإلمكان، قدر الحدث مصدرمشاركة مع بالو  المناسب الوقت في القرار اتخاذ .٥
 المعني؛ لقطاعل ممارساتال أفضل مع القرارات توافق لضمان الخارجية المراجعاتاستخدام آلية  .٦
 ؛الفعال القرار صنعإلثراء  بين الوحدات الوظيفية الممارسات أفضل مشاركة .٧
 .الجامعة في التميز مستوى لرفع والبرامج للعمليات المستمر بالتحسين االلتزام .٨
 تنفيذ) ٢( و للجودة الجامعة تعريف) ١( على الجودة إدارة نظام يعتمدحيث  ،الجودة إلدارة منهجًيا اتوجهً  الجامعة تتبنى سبق، ما ضوء في

 المرغوبة والممارسات والمعايير الداخلية الجودة أهداف تطويرل بالجامعة الوظيفية الوحدات توجيه يتم هيعلو  .بالجامعة الجودة إدارة إطار
  .فيها الجودة دارةإل وآليات

 تنفيذ لضمان المسوح وتحليل لبياناتل وجمع لعيناتل وأخذ مراقبة عملياتل باإلضافة ،الجودة لضمان منتظمة داخلية فحوصات إجراء يتم
 :التالية المجاالت لتقييم المناسبة اآلليات واختيار صحيحال شكلالب الجودة ضمان سياسة

 ؛والدورات البرامج جودة .١
 ؛برنامجال جودة مراجعة عملية .٢
 ؛األكاديمي وغير األكاديمي الكادر جودة .٣
 ؛التعلمو  التعليم خبرات جودة .٤
 ؛ثو البح جودة .٥
 الطالب؛ تقييم جودة .٦
 ؛الدعم خدمات جودة .٧
 .والمرافق المواردخدمات  جودة .٨

 :، تشملالجودة لضمان خارجية من قبل جهات مراجعات إجراء يتم عالية، جودة معايير على الحفاظ لضمانو  ذلك، على عالوة
 ؛خارجيون ممتحنون .١
 ؛ةخارجي مهنية هيئات .٢
 .مصداقية وذات بها معترف اعتماد وكاالت لديها التي المهنيةو  كاديميةاال للبرامج الخارجية االعتماد هيئات .٣

 .وفعاليتها مالءمتها استمرار لضمان الجودة إدارة نظام وعمل الجودة إدارة وٕاطار الجودة لسياسة الدورية بالمراجعة أيًضا الجامعة تلتزم
 لتحسين اقتراح أو فكرة أي تقديم ،زحيُّ تَ  أي من خوف دون، و جامعةال في الطالب أو الموظفين أو التدريس هيئة أعضاء من عضو يأ بإمكان
 جميع دراسة يتمحيث  ، QAE@bethlehem.edu: التالي اإللكتروني البريد عنوان على الجودةوتعزيز  ضمان مكتب إلى الجودة

 .ذات االختصاص الجامعة إدارة هيئاتمن قبل  تخضع للموافقةو ، مطروحة تحسينات أو تغييرات ةوأي المقترحات

 التعريفات .٢
 :التالية العناصر يستلزم الذي التَّميُّز مستوى أنه على تعريفه يمكن األبعاد متعدد كمفهوم العالي التعليم في الجودة إلى تشير: َجْوَدةال

mailto:QAE@bethlehem.edu
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 .عالية معايير إلى الوصول - استثنائي. أ
   أفضل تطبيق أو/و باستمرار عليها المتفق الخدمة معايير تلبية على الجامعة قدرة إلى يشير - العالية بالمعايير االلتزام. ب

     الداخليين الشركاء مع اتصاالتها في ، وكذلكالدعم أو الموارد أو التقنية أو المهنية أو األكاديمية للخدمات تقديمها في الممارسات    
 .والخارجيين    

 المستويين على المعلنة ورسالتها أهدافها تحقيق على الجامعة قدرة إلى تشير  -(Fitness for purpose) لغرضا استيفاء. ج
رسالة  من مستمدة ومعايير مؤشرات مقابل مؤسسي برنامج أو مؤسسية عمليةأية  مبتقيي هذا العنصر يهتمو . والبرامجي المؤسسي
 .المعلنة هاواهداف األساسية الجامعة

 ووفًقا الشركاء باحتياجات الصلة ذات األهداف تحديد على الجامعة قدرة إلى تشير  -(Fitness of purpose) الغرض مالءمة. د
 .الصدد هذا في الدولية التطورات مراعاة عن فضالً  العالي، للتعليم الوطنية األهداف مع يتماشى بما رسالتهال

لتَ ال التطوير. ه  .وطالبها موظفيها وسلوكيات ومهارات معرفة تعزيز على المساهمة في الجامعة قدرة إلى يشير  - يحوُّ
    والمالية والمعلوماتية والتكنولوجية البشرية لمواردها كفوءوال الالفعّ  االستخدام على الجامعة قدرة إلى تشير - المالية القيمة. و

 .والعقارية   
 .مماثلة متخصصة هيئات أو مؤسسات في الجيدة الممارسات من والتعلم المقارنة -  (Benchmarking)رجعيةالم المقارنة. ز

 رفع وبالتالي اليومية، العمل ممارسات على المستمرة التحسينات إجراء كيفية توجه التي المشتركة القيم من مجموعة يدعم سلوك: الجودة ثقافة
 .الجامعة موظفي لجميع جماعية مسؤوليةوهي  المخرجات؛ في الجودة مستويات

. وكفاءة بفعالية تنفيذها يتم بالجودة المتعلقة األنشطة بأن المعنيين جميع بين الثقة لبناء الالزمة األدلة تقدم تطويرية عملية: الجودة ضمان
 والعمليات العالي، التعليم نظام جودة على والمحافظة ،وتحسين وضمان، ورصد، لتقييم، مستمرة عملية إلى يشير شامل مصطلح يعتبر

 .المقدمة والخدمات والبرامج المؤسسية،
 .الشركاء متطلباتأو تجاوز  لتلبية وٕانتاجها الخدمات أو العمليات تصميم لضمان أنظمة تطوير تتضمن: الجودة مراقبة
 .االهتمام محل الموضوعات وأهمية وقيمة لجدارة المنهجي التحديد هو: الجودة تقييم
 بالفعالية تتسممعينة  خدمة أو عملية وتقييم ومراقبة وتنفيذ وتطوير لتصميم الالزمة األنشطة جميع أن من للتأكد طريقة هي: الجودة إدارة

 .وأدائه لنظامل بالنسبة والكفاءة
 إلى النهاية في ستؤدي التي المختلفة العمليات وتحسين لسيطرةل الواجب إتباعها واإلجراءات السياسات يحدد نظام هو: الجودة إدارة نظام

 .المؤسسي األداء تحسين
 .المختلفة المؤسسية العمليات في الجودة مستوى لزيادة مستمرة عملية هي: الجودة تعزيز
 ،العمل من مماثل بنوع يقومون مجموعة موظفين أو بالجامعة وظيفية وحدة كل في الموظفين من صغيرة مجموعة هي: الداخلية الجودة خلية

 وحل وتحليل لتعرفل األكاديمية، لألقسام الدراسي الفصل في ومرتين األكاديمية غير لألقسام أسبوعين كل مرة طواعية يجتمعون الذينو 
 .للموظفين العمل حياة نوعية إثراء وكذلك ،لوحدتهم الكلي واألداء واإلنتاجية الجودة تحسين هو من ذلك الهدفو . بالعمل المتعلقة المشاكل
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فحص آليات و  بشكل منتظم عينات بجمع الوظيفية الوحدة خاللها من تقوم التي العمليةهي :  (Internal moderation)الداخلي االعتدال
 .واإلنصاف االتساق لضمان النتائج على والعمل ،هاوقرارات هاممارسات تقييم

  السياسة وهدف ملخص .٣
 ورسالتها الجامعة رؤية تحقيق السياسة هذه تدعمو  ،الجودة ضمان إلدارة للجامعة العام النهج لحم بيت جامعة في الجودة ضمان سياسة تحدد
 للحفاظ محددة وممارسات وٕارشادات وٕاجراءات سياسات وتنفيذ تطوير الجودة ضمان سياسة ضمنتكما و  .ستراتيجيةالا وخطتها هاوأهداف هاوقيم
 لمخرجاتها العالية الجودة علىشركائها  الجامعة طمئنتُ بموجبها  التي األساليب حددتُ وهي  .الجامعة عمليات جميع في الجودة مستوى على

  .ة المتوفرةالتعليمي المجاالت جميع عن فضالً  األكاديمية، وغير األكاديمية
 :على تركز للتنفيذ قابلة وٕاجراءات قواعد مع جودة إدارة لنظام وعملي الفعّ  عمل إطار توفير إلى تحديًدا الجودة ضمان سياسة هدفت لذلك،

 .والموارد والدعم األكاديمية الخدمات في الجودة ضمان ثقافة وتطوير إنشاء .١
 .التدريس هيئة وأعضاء الجامعي والحرم المؤسسي المستوى على والتحسين الجودة ضمان إجراءات رويجت .٢
 .واآلليات واإلجراءات والعمليات لجودةا ضمانل أنظمة وتنفيذ وتطبيق تطوير من الموظفين تمكين .٣
 .بالجامعة الوظيفية الوحدات داخل الجودة ضمان إجراءات وتقييم مراقبة .٤
 .والوطني لداخليا المستويين على الجامعة من المطلوبة المؤسسية الجودة ضمان مساءلةعملية  وتقييم مراقبة .٥

 وشمولها السياسة تطبيق .٤
 ويشمل ،امعه ينالمتعاقد أو/و لحم بيت جامعة في العاملينو  األكاديميين وغير األكاديميين الموظفين جميع على الجودة ضمان سياسة تنطبق

  .الدعم وموظفي والمهنيين والتقنيين واإلداريين والعليا التنفيذية اإلدارة أعضاء ذلك
 غير والعمليات) والبحث العلمي الدورات/البرامج تقديم طرق وجميع التصميم( للجامعة األكاديمية العمليات على بشكٍل متساوٍ  السياسة تنطبقو 

 .والعامة الرسمية المجتمعية كةاالشر  خدمات على وكذلك ،)الدعم وخدمات والمهنية والتقنية والمالية اإلدارية الخدمات وتقديم تصميم( األكاديمية

 والمسؤوليات األدوار بيان .٥
من خالل أدوارهم  الجودة تطبيق مبدأ لضمان مهني التزام لديهم اإلدارية واألكاديمية المستويات جميع علىو  جامعة بيت لحم موظفي جميعإن 

 أنشطتهم في الجودة ضمان ثقافة تبني جامعةال طالب جميع على وانهكما  .المباشرين هممشرفي أمام عن ذلك مسؤولين ايكونو  حيث ،الوظيفية
 التعبير ويمكنهم ،الجامعة وأنظمة سياسات بجميع االلتزام خالل من الجودة ضمان في الطالب يشاركحيث  .المجتمعية وارتباطاتهم األكاديمية

 .الجودة وتعزيز ضمان مكتب أو/و األكاديمي مجلسال أو/و لبةالط شؤون عمادة التواصل مع خالل من بالجودة المتعلقة مخاوفهم عن

 :الجودة ضمان إدارة هيكل. ١
 :الجامعة في الجودة وتعزيز ضمان مكتبمتابعة من قبل  ،مستويات خمسة علىبيت لحم   بجامعة الجودة ضمان إدارة نظام هيكل إنشاء تم
  الجودة: ضمان وتعزيز مكتبا. 

 مثل القطاعاتكذلك و  األكاديميةالنماذج /الدورات/البرامج لجميع الداخلية المراجعات/فحصال عمليات بانتظام ويدعم المذكور المكتب يراقب
 للطالب المقدمة الدعم وخدمات الموارد وكفاية مالءمة مدى باستمرار ويقيم يراقب أنه كما إلخ؛...  والوحدات والمراكز واألقسام الكليات
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 من لديهم ما أفضل لتقديم دعمهم يةوكيف ،وتجهيزهم أدائهم، مستوىل شاملة رؤية على للحصول وذلك ،اآلخرين الجامعة وشركاء والموظفين
 .اتقدر 
 :المؤسسي األكاديمي المستوى. ب

 الذي ةاألكاديمي الجودة ضمان منسق ويرأسها ،األكاديمي مجلسال من دبةتمن لجنة هيو  ،الجامعة في األكاديمية الجودة ضمانل لجنة توجد
 .الجودة وتعزيز ضمان مكتب مع األكاديمية الجودة ضمان أنشطة ينسق

 ويقدم ،لها تخطيطالو  هاوتقييماألنشطة البحثية  جودة لضمان معايير يطبقو  يطورو  ،هذه اللجنة في دائم عضو العلمي البحث عميديعتبر 
 .األكاديمية الجودة قضايا بشأن التوصيات/المشورة ايضاً 

 :الكلية مستوىعلى . ج
 الجودة ضمان لجنة في الكلية العميد يمثل. الكلية عميد اويرأسه الكلية في قسم كل عن ممثلين من تتألف ،داخلية جودة خلية كلية لكل

 .األكاديمية
 :المعهد/المركز/القسمالدائرة/ مستوى على. د
 تدريسال هيئةمن  أعضاء ستة من وتتألف ،المعهد/المركز/القسمالدائرة/ رئيس يرأسها ،ةداخلي جودة خلية هناكقسم/مركز/معهد  ل دائرة/لك

خلية الجودة الداخلية على  في وحدته/ها الخلية رئيس يمثل. المعهد/المركز/القسمالدائرة/ب التدريس هيئة أعضاء باقي مع يعملون ،أقصى كحد
  مستوى الكلية.

 في المعهد/المركز ويمثل خلية الجودة الداخلية المعهد/المركز مدير يرأس كاديمي،األ بالقطاع رتبطم مهني/تقني أو معهد مركز وجود حالة في
 .خاليا الجودة على مستوى القسم والكلية التابع لها من كل
 :المواردو  الدعم تبامك مستوى على ه.

 ذلك ينفذها التي العمليات جميع وتغطي أقصى، كحد موظفين ستة ثالثة الى من تتألف داخلية جودة خلية موارد وأ دعم مكتب كليوجد ل
 الجودة ضمان أنشطة ينسق مشرف/مسؤول داخليةال جودةال خلية يقود. بالجودة المتعلقة األنشطة في المكتب موظفي بقية مع وتعمل، المكتب

 .الجودة وتعزيز ضمان مكتب مع
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 الجودة ضمان وحدات ةعالق هيكل

 :المسؤوليات. ٢
 :عن مسؤول الجودةوتعزيز  ضمان مكتب مديريكون . أ

 ؛الجامعة أنشطة جميع في الجودة ثقافة ترويج. ١
 ضمان منسق مساعدةالحصول على و  بالجامعة، الوظيفية الوحدات في الجودة ضمان وآليات وعمليات أنشطة وتسهيل اإلشراف. ٢

 ؛األكاديمي بالجانب يتعلق فيما ةاألكاديمي الجودة
 ؛بالجامعة الوظيفية الوحدات جميع في الجودة ضمان إدارة نظام تطبيق. ٣
 ؛الموظفين بين الجودة فيما يخص ظيفية للوحدةوالو  الشخصية لمسؤوليةل ترويجال. ٤
 ؛لجامعةل فاعلةو  سليمة عمل وآليات جراءات وممارساتإ و  سياسات توفر ضمان. ٥
 العليا؛ اإلدارة فريق مع باالشتراك بالجامعة الجودة ضمان وٕاجراءات سياسات وتنفيذ تطوير إدارة. ٦
 ؛الجودة ضمان إدارة لدعم طبقةالم والنظم واإلجراءات السياسات فعالية وتقييم نتائج مراقبة. ٧
ليو  ،والمعايير الجودة ضمان تهدد التي األجل طويلة أو الوشيكة التهديدات التعرف على .٨  ؛معالجتها كيفية حول المناقشة توَّ
 وتقديم العالي، التعليم قطاع في التطوراتوبصورة عامة  ،لضمان وتعزيز الجودة الوطني التنظيمي اإلطار في التغييرات مراقبة. ٩

 لذلك؛ استجابةً  الجامعة ستتخذها التي اإلجراءات واقتراح والموظفين التدريس هيئة أعضاء للمسؤولين من المشورة



 
 

ADM.08.F03   (Arb) 
  10 / 7  صفحة                             

   ۱۳/۱۰/۲۰۲۱ بتاريخ للجامعة التنفيذي المجلس قبل من السياسية هذه اعتمدت

 فضلألترويج الو  تنفيذالو  عرفتال بمهمة لالضطالع بالجامعة الوظيفية الوحدات داخل الداخلية الجودة خاليا تكوين وتسهيل رويجت. ١٠
 الجودة؛وتعزيز  لتحسين كتدابير الممارسات

 وتحليل الخارجيين، الفاحصين تقارير جميع من نسخ تلقي ؛الخارجية والتفتيش المراجعة لعمليات الوالفعّ  المستمر اإلعداد ضمان .١١
 ؛المطبقة الجيدة الممارسات على الثناءمع  لمعالجتها عنها الناشئة القضايا ومتابعة

 .بالجامعة الوظيفية الوحدات قبل من المعتمدة التحسين إجراءات تنفيذ من التأكد. ١٢
 المكتب قبل من المعين ةاألكاديمي الجودة ضمان منسق يرأسها والتي األكاديمي مجلسال عن المنبثقة األكاديمية الجودة ضمان لجنةب. 

 :عن مسؤولة وهي األكاديمي،
 ؛الجامعة في تدريسها يتم التي والدورات البرامج ومعايير جودة على اإلشراف. ١
 جميع في األكاديمي لمجلسل المشورة وتقديم ا،به واالرتقاء األكاديمية الجودة مجاالت في واإلجراءات السياسات وتعزيز تطوير. ٢

 ؛وشركائها الجامعة بين وأ الجامعة داخلسواء  واإلجراءات السياسات هذه جوانب
 األقسامالدوائر و على مستوى الكليات و  الداخلية خاليا الجودة من قبل المتخذة األكاديمية إجراءات الجودة على األداء مراقبة. ٣

 ؛والمراكز والمعاهد
 ؛والمراكز والمعاهد واألقسام والدوائر الكليات مستوى على الداخلية الجودة خاليا مع والمعلومات واألفكار والخبرة المعرفة مشاركة. ٤
 ؛األكاديمية الوحدات جميع في للجودة المستمر التحسين ثقافة عزيزتغرس و . ٥
 ؛للجامعة األكاديمي األداء وتحسين لتحفيز ومتسقة موثوقة تقييم ومعايير جودة آليات تطوير. ٦
 ؛الجامعة في المختلفة األكاديمية لألنشطة نوعية للمقارنة المرجعية معايير وتطبيق تطوير. ٧
 ؛العالي تعليمبال الخاصة األكاديمية الجودة معايير مختلف حول المعلومات نشر. ٨
 .العمل مجاالت جميع في األكاديمية بالجودة المتعلقة لألنشطة ومنظم كامل بسجل االحتفاظ. ٩

 :عن مسؤولة الداخلية الجودة خلية. ج
 تحسينالو  والتقييم والتنفيذ التخطيط خالل من الجودة لضمان التابعة لها الوظيفية الوحدة في الزمالء جميع مع وثيق بشكل العمل. ١
 ؛الوظيفية الوحدة تلك في المنفذة لمخرجاتوا والممارسات نظموال العمليات جميعل

 ،العمل أرباب ،الخريجين ،األكاديميين، الطالب( الوظيفية الوحدة شركاء من منهجيبشكل و  باستمرار غذية الراجعةالت التماس. ٢
في  المؤسسي البحث وحدة مع وبالتعاون الجودة وتعزيز ضمان مكتب مع وبالتوافق هالعم مجاالت جميع في) ...المجتمع ،الموردين
 لتحسين التغذية الراجعة هذه نتائج واستخدام األخرى، المعلومات وجمع البحث وأدوات االستبيانات خالل من ذلكيكون  و .الجامعة
 ؛)األكاديمية الجودة ضمان لجنة عاتق على المهمة هذه تقع األكاديمي قطاعلل بالنسبة( باستمرار الجودة

 ذلك يتم. محددة دورة وفق الوظيفية ةوحدال في الخارجي للتقييم وللتحضير ،المنتظم الذاتي للتقييم الةفعّ  إجراءات وتطبيق وضع. ٣
 ضمان لجنة عاتق على المهمة هذه تقع األكاديمي للقطاع بالنسبة( الجودة وتعزيز ضمان مكتب وسياسات تعليمات مع بالتوافق
 ؛)األكاديمية الجودة

 ؛الداخلية الجتماعاتا ومحاضر بسجالت االحتفاظ. ٤
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 .هاعمل مجاالت جميع في بالجودة المتعلقة لألنشطة ومنظم كامل حفظ نظام ضمان وجود. ٥
 الفصل في مرتين والتقييمات أقسامهم دوائرهم أو في بالجودةالمتعلقة  األنشطة نتائج عن تقارير األكاديمية األقسام الدوائر أو رؤساء يقدم. د
 .التابعين لهاخلية الجودة الداخلية للكلية  إلى الدراسي 
 المتعلقة والتقييمات األنشطة نتائج عن تقارير ويقدمون ،دورهم الوظيفي مجال في الجودة وضمان مراقبة عن مسؤولون الكليات عمداء. ه
 .األكاديمية الجودة ضمان لجنة إلى الدراسي الفصل في مرتين لكلياتهم بالجودة 
 قبل من بالجامعة األكاديمي مجلسال إلى األكاديمية بالجودة المتعلقة المراجعات أو/و التقييمات جميع يغطي سنوي لخصم تقريريقدم . و
 .الجودة وتعزيز ضمان مكتب إلى نسخة مع إرسال األكاديمية الجودة ضمان لجنة 
 تقارير ويقدمون اختصاصهم مجال ضمن الجودة وضمان مراقبة عن مسؤولون ةاألكاديمي غير منسقي خاليا الجودة الداخلية للمكاتب. ز
 .الجودة وتعزيز ضمان مكتب إلى وحداتهمفي  بالجودة المتعلقة والتقييمات األنشطة نتائج عن شهرية 
في الجامعة  الجودة ضمانالخاصة ب التقارير يرفع بدوره الذي التنفيذي، الرئيس نائب عاتق على الجودة ضمان عن العامة المسؤولية تقع . ح
  .الدوليين األمناء ومجلس التنفيذي المجلس إلى 

 اإلجراءات .٦
 :الجودة إدارة إطار
 جميع في المستمر التحسين إلى ينظر شامل نهج اتباع ذلك يستلزمو . السياسة هذه تنفيذ في الشاملة الجودة إدارة أحكام بيت لحم جامعة تتبنى

 االلتزام يستدعي هذا فإن لذلك، .واألنظمة والهياكل والممارسات األفراد مواقف في التدريجية بالتغييرات مدعوًما الجامعة عمليات جوانب
  الجامعة.ب العمل مختلف مجاالت في عالية أداء مستويات على للحفاظ موظف كل قبل من واالجتهاد

لدى  الجودة دورة مفهوم على هذا اإلطار يعتمدو . الجودة دارةإل اً إطار  ُتّشكلل تجتمع التي واإلجراءات األنظمة من مجموعة الجامعة لدىيوجد 
والتطبيق  والتحقق، ،لتنفيذوا التخطيط،: مراحل أربع من هذه الدورة تتكون حيث ،ديمنج) وهو أحد أشهر الرواد في فلسفة الجودة إدوارد(

 .لإلجراءات التصحيحية
 :يلي كما المستمر) للتحسين ديمنج(بدورة  بالجامعة الوظيفية الوحدات تلتزم

 األهداف؛ وتحديد النظم مكوناتل أو المؤسسية اتلعمليل تصميموضع خطة : التخطيط •
 ؛أدائها وقياس تهاومراقب الخطة تنفيذ: التنفيذ •
  النتائج؛ب الرؤساء وٕابالغ األداء قياسات تقييم: الفحص •
 .المخرجات أو التشغيلمراحل  أو العملية لتحسين الالزمة أو التعديالت التغييرات بشأن قرار اتخاذ: التصحيحية لإلجراءات التطبيق •

 :التالي ياإلدار  مخططال إطار يعمل ضمن الجودة لضمان نهجاً  الجامعة تتبع
 :والتنفيذ التخطيط عمليات. أ

 :والتشغيلي االستراتيجي التخطيط .١
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i.  االستراتيجي التخطيط عملية تنتج بينما ،والمتوسط الطويل المدى على الشاملة أهدافها الجامعة ورسالة رؤية تحدد 
 ذلك تنفيذ يتم ، حيثالرئيسية االستراتيجية والغايات واألهداف الموضوعات تحدد سنوات خمس مدتها استراتيجية خطة
 .تشغيلية كخطط بالجامعة الوظيفية الوحدات في الُمّعدة البرامج خالل من

ii.  المدرجة السبعة العناصر من أكثر أو بعنصر ترتبط للقياس قابلة أهداًفا التشغيلية الخطط جميع تتضمن أن يجب 
 .السياسة هذه من) ٢( المادة في مذكور هو كما ،للجودة الجامعة تعريف في

 :واإلجراءات السياسات وتنفيذ وتوثيق تطوير. ٢
i. بجودة يتعلق فيما والتنفيذ التخطيط حول مفصلة إرشادات الجامعةوفر ت االستراتيجي، التخطيط عملية إلى باإلضافة 

 الداخلية؛ واإلدارية األكاديمية العمليات والمالية؛ والمعلوماتية والتكنولوجية والمادية البشرية مواردها من معينة جوانب
 السياسات ذهضمان سهولة الوصول الى ه يجب .والموثقة المعتمدة واإلجراءات السياسات خالل من التواصلو 

 .ما تقتضي الحاجة حسب اآلخرين، والشركاء لموظفينل كمرجع واإلجراءات
ii. يلي ما إلى واإلجراءات السياسات جميع تستند أن يجب: 

 المعنيين؛ الشركاء جميع مع التشاور .١
 بها؛ معمول اعتماد أو قانونية متطلبات أي مراعاة .٢
 الصلة؛ ذات األخرى الكيانات أو العالي التعليم مؤسسات في الممارسات أفضل إلى االستناد .٣
  السياسة؛ هذه من) ٢( المادة في مذكور هو كما للجودة الجامعة تعريف إلىاالستناد  .٤
 .ADM.08.02 :رقم بالجامعة" السياسات واعتماد ومراجعة صياغة" بسياسة االلتزام .٥

iii. المعتمدة وٕاجراءاتها سياساتها تنفيذ من نمكْ لتَ ل الكافية المواردالدعم و  بتوفير الجامعة تلتزم. 
 :والتحسين التقييم عملياتب. 

 عمليات هذه األنظمة وتشمل .األكاديمية وغير األكاديمية ومخرجاتها عملياتها جودة عزيزوت تقييم لتسهيل أنظمة الجامعة أقامت .١
 تمتد التي تشغيليةال اتعمليال تلك أو ،واحدة وظيفية ةوحدب التشغيلية المحددة عملياتال: يلي لما الدورية والمراجعة المستمرة المراقبة

 .الخارجيين الشركاء آراء قيمة في االعتبار األخذ على التقييم عمليات تؤكد أن يجب .بالجامعة وظيفية ةوحداأكثر من  عبر
 قبل من ها قدر اإلمكانذيتنفو  ،ذاتيال تحسينلل خطط إلى الخارجية أو/و الداخلية الجودة مراجعات عن المنبثقة التوصيات تحويل تمي .٢

 لتقاريرا ويتم مراقبة وتقييم (ديمنج) للجودة مرة أخرى. دورة بدء إعادة أجل من لمراجعة، وذلكتلك ال خضعتالتي   الوظيفية الوحدات
 .الجودة وتعزيز ضمان مكتب قبل منخطط التحسين الذاتي  تنفيذل الدورية

 :اً وخارجي اً داخلي الجودة ضمان مراجعات. ج
 الوحدة خاللها تقوم مرحلة المراجعة عمليات تشمل. الخارجي والمرجع الداخلي الذاتيالتقييم  على يعتمد والمراجعة التقييم في الجامعة نهج إن

 الخاصة التخطيط عملياتفي  مسبًقا تحديدها تم التي( بها الخاصة الجودة بأهداف يتعلق فيما ألدائها ذاتي تقييم بإعداد بالجامعة الوظيفية
 مكتب مع بالتنسيق للوحدات الوظيفية معينة عملياتنتائج  وأ مخرجات لجودة مراجعات إجراء يتم ).الجامعة سياسة خالل من أو تلك الوحدةب

 .الجودة وتعزيز ضمان
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 :المؤسسي التقييمد. 
 ليس الجامعة في رسمياً  الجودة تقييمإن  .الجودة لضمان األساسية واآللية الجودة لتحسين الزاوية حجر بمثابة الذاتي التقييم الجامعة تعتبر
 لترابط نظًراو  .الدعم خدماتو  والموارد األكاديمية ألنشطةل مختلفةال مستوياتال على دورية عملية من جزًءا يشكل ولكنه ،واحدة لمرة يتم إجراءً 
  .األشمل بالمعنى الجودة وتعزيز ضمان يمصطلح الجامعة تستخدم الجودة، رويجوت الجودة وتقييم الجودة ضمانمهام 
 وعمليات الجودة ضمان فحوصات خالل من ومخرجاتها نظمهاو  عملياتها لجودة نوعية أو/و كميةدورية داخلية  تقييمات الجامعة تجري

ما  حسب اآلخرين والشركاء والموظفين الطالب تشمل التي االستطالعات وتحليل البيانات جمع ذلك في بما، البحثية والدراسات التفتيش
 .الحاجةتقتضي 

 :القدرات بناءه. 
 يتم ذلك، على بناءً و  .الموظفين تقييم ونتائج التقييم عمليات عن تجةالنا التحسين ومبادرات التصحيحية اإلجراءات لتنفيذ الدعم الجامعة توفر
 الموظفين كفاءات وتعزيز لتطوير االستشارات أو والخارجي الداخلي التدريب الدعم هذا يشملبحيث  لموظفين،سنوية ل تطوير خطة وضع

   .حسب الحاجة

 االمتثال .٧
 كتابًيا واإلبالغ السياسة هذه تنفيذ عن مسؤوالً  يكون الجودة، وتعزيز ضمان مدير مع وبالتنسيق السياسة، بهذه التنفيذي الرئيس نائب إلى ُيعهد
 اإلجراءاتالتوصية بو  فة،لمخالالخرق أو ا هذا تفاصيلموظف في الجامعة مع ذكر  أي قبل من هال خرق أي عن البشرية الموارد مكتب إلى

  .الصدد هذا في جامعة بيت لحم لسياسات وفًقا أخرى تأديبية إجراءات ةأيو  اتخاذها الواجب

 إضافية معلومات .٨
 )اإلعداد قيد( ملحقات لهذه السياسة: .١

  .ةالمؤسسي والفعالية الجودة ضمان دليل •
  .األكاديمية الجودة ضمان دليل •


