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املادة الوىل :انشاء الوحدة
أسست جامعة نجرأن وكالتها للتطوير وألجودة بالجامعة ً
بناء على موأفقة مجلس ألتعليم ألعالي بتاريخ 1430/5/14هـ ،وتوجت بموأفقة
خادم ألحرمين ألشريفين ،ورئيس مجلس ألوزرأء ،ورئيس مجلس ألتعليم ألعالي حفظه هللا بتاريخ 1430/5/29هـ ـ ـ ــ ،ولقد أهتمت ألوكالة
بانشــاء أنظمة لتوكيد معايير ألجودة ألدأخلية بيلياا ألجامعة وألتي تنــمن مســتوم عال من ألجودة لتلتية خطتها أيســترأتيجية أيولى
وألثانية وألوفاء بمتطلتاا أيعتماد أي كاديمي ألمؤسسي وألترأمجي.

املادة الثانية :رؤية ورساةل وأهداف الوحدة
رؤية وحدة التطوير واجلودة:
وحدة نموذجية في ضمان تطتيق ألجودة ألشاملة وألتحسين ألمستمر بين ألوحدأا ألمناظرة على ألمستوم ألوطني.

رساةل وحدة التطوير واجلودة:
تحقيق ألتميز أي كاديمي وألتحثي وأيدأري وخدمة ألمجتمع باليلية من خالل تعزيز ألنظام ألدأخلي للجودة ،ودعم ألترأمج أي كاديمية
للحصول على أيعتمادأا ألمحلية وألدولية.

أهداف وحدة التطوير واجلودة:
 ترسيخ ثقافة ألجودة في أطار ألعمل أي كاديمي وأيدأري بين منسوبي  /منسوباا أليلية.
 أيرتقاء بجودة ألترأمج أي كاديمية باليلية بما يلتى رسالة أليلية وألجامعة.
 تعزيز نظم ألمتابعة ألدأخلية وألتقييم في عملية ألتعليم وألتعلم في أطار ألنظام ألموحد للجامعة.
 أدأرة ألتياناا وألمعلوماا ألتي تلتي متطلتاا ألتقييم وألتحسين ألمستمر.
 دعم برأمج أليلية للحصول على أعتمادأا أكاديمية متخصصة سوأء محلية أو دولية.
 أيرتقاء بمنظومة ألتدريب لليوأدر أي كاديمية وأيدأرية لتعزيز منظومة أدأرة ألجودة باليلية.
 دعم أليلية في أدأء مسؤوليتها ألمجتمعية.
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املادة الثالثة
تحقق ألوحدة أهدأفها وأختصاصاتها بيافة ألوسائل ألممينة على أي تخالف أحيام ألشريعة أيسالمية وأينظمة ألمرعية بعد أقرأر ذلك
من مجلس ألوحدة.

املادة الرابعة
تختص ألوحدة بتطوير أيدأء أي كاديمي وألتحثي وألمشاركة ألمجتمعية دأخل نطاق أليلية وتحقيق ألجودة في ذلك وفق ألمعايير
ألمعتمدة للهيئة ألوطنية للتقويم وأيعتماد أي كاديمي ،وتقدم في ستيل تحقيق ذلك ألدعم ألفني ألالزم لالقسام ألعلمية وألوحدأا
ألمختلفة باليلية.

املادة اخلامسة :الهيلك التنظميي للوحدة

املادة السادسة :اختصاصات جملس الوحدة
 نشر ألوعي وتعزيز ثقافة ألجودة بين جميع منسوبي /منسوباا أليلية.
 متابعة تنفيذ خطط ألتطوير وألخطة أيسترأتيجية لليلية.
 متابعة تنفيذ أنشطة ومشروعاا ألخطة أيسترأتيجية للجامعة.
 متابعة أنشاء قوأعد بياناا متياملة لتقويم أيدأء وضمان ألجودة باليلية.
 متابعة أنشطة تقويم أيدأء وتطويره بايقسام ألعلمية وأيدأرية ألمختلفة باليلية.
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 ألتوأصل ألمستمر مع عمادة ألتطوير وألجودة ووحدأتها ألمختلفة للتنسيق في تطتيق أنشطة ألتطوير وألجودة.
 تقديم ألدعم ألفني لالقسام ألعلمية وأيدأرأا ألمختلفة باليلية فيما يتعلق بالتطوير وألجودة ومتطلتاا أيعتماد.

املادة السابعة :تشكيل جملس الوحدة

 يتشيل مجلس ألوحدة من:
 عميد أليلية

رئيسا

 وكيل أليلية للتطوير وألجودة

نائتا

 وكالء/وكيالا أليلية

عنوأ

 مشرف /مشرفة ألوحدة

أمينا

 رؤساء أيقسام ألعلمية باليلية

عنوأ

 رؤساء لجان وحدة ألتطوير وألجودة

عنوأ

 يرأس ألمجلس عميد أليلية (رئيس ألوحدة).
 في حال وجود وكيل/وكيلة للتطوير وألجودة باليلية ،يتم ترشـ ــيحه تلقائيا كمشـ ــرف لوحدة ألتطوير وألجودة ،وعليه أي لتزأم
بادأء مهامه كمشرف للوحدة.

املادة الثامنة :اختصاصات جملس الوحدة
يقوم ألمجلس بالمهام ألتالية:
 ألتوصية لمجلس أليلية باعتماد ألخطة ألسنوية لوحدة ألتطوير وألجودة.
 متابعة تنفيذ مشروعاا ألخطة أيسترأتيجية للجامعة وألتي تقوم أليلية بتنفيذها.
 مناقشة ألتقارير ألوأردة من رؤساء أللجان بوحدة ألتطوير وألجودة وأعتماد محاضر أجتماعاتها.
 متابعة تنفيذ ألخطة ألتنفيذية للخطة أيسترأتيجية لوكالة ألجامعة للتطوير وألجودة.

 متابعة تنفيذ ألخطة ألسنوية لوحدة ألتطوير وألجودة باليلية.
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 أعتماد ألتقرير ألفصلي عن أعمال خطط ألتطوير وألجودة باليلية وألرفع بها ألى عمادة ألتطوير وألجودة.
 أعتماد تشييل فرق أللجان ألفرعية بوحدة ألتطوير وألجودة.
 مناقشة تقارير أدأء أعناء أللجان ألفرعية وفق نماذج معتمدة من مجلس ألوحدة.
 أعتماد نماذج ألمتابعة وألتقييم ليافة أنشطة ألتطوير وألجودة بالوحدة.
 ألرفع بتوصياا ألتطوير وألتحسين ألمستمر لالقسام ألعلمية وألترأمج أي كاديمية ومتابعة تنفيذ ألتوصياا وفق ألنظام
ألدأخلي للجودة باليلية.
 مرأجعة كافة تقارير مؤشرأا أيدأء باليلية وألترأمج وخطط ألتحسين وفقا لالهدأف أيسترأتيجية ألمامولة وألتوصية لمجلس
أليلية بما هو مناسب.
 تذليل ألعقتاا ألتي تعترض عمل ألوحدة.

املادة التاسعة :رئيس الوحدة وهمامه

رئيس ألوحدة هو عميد أليلية

وتيون مهام رئيس ألوحدة كالتالي:
 ألتوأصل مع وكالة ألجامعة للتطوير وألجودة وعمادتها ألمساندة للمتابعة
 ألتاكد من تنفيذ ألسـ ــياسـ ــة ألعامة ألموضـ ــوعة لتحقيق أهدأف ألوحدة بما يتفق مع سـ ــياسـ ــة وأهدأف وكالة ألتطوير وألجودة
بالجامعة.
 ألدعوة لالجتماع دور ًيا "مرة شهريا على أيقل" مع مجلس ألوحدة.
 تمثيل أليلية باللجان وأللقاءأا ذأا ألعالقة بمجال ألتطوير وألجودة
 لرئيس ألوحدة ألحق في أقترأح ألجزأءأا أيدأرية في حالة وجود مخالفاا أو تاخر في أنجاز ألمهام ،وأقترأح ص ـ ــرف ألميافاا
وألحوأفز للتميز في أنجاز ألمهام.
 ألترشـ ــين ألسـ ــنوي باسـ ــم مشـ ــرف ألوحدة ورفعه لوكيل ألجامعة للتطوير وألجودة أو من ينو عنه مع مرأعاة ما ورد بالتقييم
ألسنوي يدأء مشرف ألوحدة.
 تقييم أدأء مشرف  /مشرفة وحدة ألتطوير وألجودة وفق ألنموذج ألمعتمد من عمادة ألتطوير وألجودة.
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املادة العارشة :انئب رئيس الوحدة
نائب رئيس ألوحدة هو وكيل أليلية للتطوير وألجودة.

وتيون مهام نائب رئيس ألوحدة كالتالي:
 معاونة رئيس ألوحدة في كافة مهامه.
 ألقيام بمهام رئيس ألوحدة في حالة غيابه.
 ألتنسيق بين شطري أليلية (ألرجالي وألنسائي) وتوزيع أيعتاء عند تنفيذ ألخطط.
 تقييم أدأء مشرف /مشرفة وحدة ألتطوير وألجودة باليلية وألرفع بها ألى عميد أليلية رئيس وحدة ألتطوير
وألجودة.
 تقييم أدأء منسقي ومنسقاا لجان وحدة ألتطوير وألجودة وألرفع بها ألى عميد أليلية رئيس وحدة ألتطوير
وألجودة.

املادة احلاديه عرش :معايري اختيار وتعيني مرشف /مرشفة الوحدة
 أن ييون /تيون أحد أعناء هيئة ألتدريس باليلية وي تقل درجته ألعلمية عن أستاذ مساعد.
 ألخترة في ألعمل بالتطوير وألجودة باليلية وألجامعة.
 أن ييون /تيون حاصال على شهادأا تدريتية في مجال ألتطوير وألجودة من جهاا معتمدة (هيائا  /جامعاا) .

املادة الثانية عرش :اختصاصات مرشف/مرشفة الوحدة
 أيشـ ـ ـ ـرأف على أعمال لجان وحدة ألتطوير وألجودة في أليلية بما يتطابق مع أهدأف ألخطة أيس ـ ـ ــترأتيجية للجامعة ولوكالة
ألجامعة للتطوير وألجودة.
 أعدأد ألخطة ألســنوية لوحدة ألتطوير وألجودة باليلية بالمشــاركة مع منســقي /منســقاا لجان وحدة ألتطوير وألجودة باليلية
أو ما يناف أليهم من قتل عميد أليلية (رئيس وحدة ألتطوير وألجودة).
 متابعة أس ـ ـ ــتيمال متطلتاا معايير أيعتماد أي كاديمي من جهاا أيعتماد ألمتقدم لها أليلية/ألترأمج ،وذلك بالتنس ـ ـ ــيق مع
وحدة أيعتماد أي كاديمي وألوحدأا أيخرم ذأا ألصلة بعمادة ألتطوير وألجودة.
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 ألتوص ـ ــية لرئيس ألوحدة بتش ـ ــييل مجموعاا ألعمل ألتي تتطلتها أجرأءأا وعملياا ض ـ ــمان ألجودة وألتحس ـ ــين ألمس ـ ــتمر
باليلية.
 ألعمل على تنمية قدرأا ومهارأا أعناء مجموعاا ألعمل ألتي تتطلتها أجرأءأا وعملياا ضمان ألجودة وألتحسين ألمستمر
وذلك بالتنسيق مع وحدة تنمية ألمهارأا بعمادة ألتطوير وألجودة.
 ألمساهمة في توطين ألخترأا للسعوديين وألسعودياا للقيام بدورهم في عملياا ألتطوير وألجودة وألتحسين ألمستمر.
 أيش ـ ـرأف على تصـ ــميم وتنفيذ خطط ألتحسـ ــين ألمسـ ــتمر ي لياا تطتيق نظم ألجودة ألشـ ــاملة باليلية بالتنسـ ــيق مع عمادة
ألتطوير وألجودة.
 متابعة أعمال أللجان ألفرعية لوحدة ألتطوير وألجودة باليلية.
 أعدأد ألتقرير ألفصلي عن أعمال خطط ألتطوير وألجودة باليلية.
 أعدأد ألتقرير ألسنوي لوحدة ألتطوير وألجودة باليلية.
 ألتوأصل مع عمادة ألتطوير وألجودة ووحدأتها في كافة أيعمال ألخاصة بالتطوير وألجودة.
 لمشرف ألوحدة عند أيقتناء تيليف أللجنة أينسب بايعمال ألهامة وألعاجلة ولو كانت خارج مجال أختصاصها.

املادة الثالثة عرش :معايري اختيار وتعيني منسقي /منسقات اللجان
الرئيس ية:
 أن ييون /تيون أحد أعناء هيئة ألتدريس باليلية.
 ي تقل ألدرجة ألعلمية عن أستاذ مساعد وفي حالة ألرغتة في أيستثناء من ذلك يتم ألتشاور مع عمادة ألتطوير وألجودة.
 ألخترة في ألعمل بالتطوير وألجودة باليلية وألجامعة.
 أن ييون  /تيون حاصال على شهادأا تدريتية في مجال ألتطوير وألجودة من جهاا معتمدة (هيائا  /جامعاا).

املادة الرابعة عرش اختصاصات منسقي /منسقات اللجان الرئيس ية
 أختيار أعناء أللجنة بالتشاور مع مشرف /مشرفة وحدة ألتطوير وألجودة باليلية.
 توزيع ألمهام على أعناء /عنوأا أللجنة وفق ألخطط ألتنفيذية في نطاق أيختصاص.
 ألعمل على رفع كـفاءة أعناء /عنوأا أللجنة عن طريق ألمشورة ومرأجعة ألتقارير.
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 رائسة أجتماعاا أللجنة وألدعوة ينعقادها.
 ألمتابعة ألدورية لتنفيذ مهام أللجنة وفقا لالطار ألزمني ألمحدد بيافة ألخطط باليلية وألتي تقع دأخل نطاق أيختصاص
 متابعة تحقيق مؤشرأا أيدأء ألمعتمدة وألسعي لالرتقاء بها دأخل نطاق أيختصاص.
 تقييم أدأء أعناء أللجنة وفق ألنماذج ألمعتمدة من وحدة ألتطوير وألجودة.
 رفع تقرير شـ ــهري لمشـ ــرف /مشـ ــرفة ألوحدة عن سـ ــير ألخطط ألتنفيذية وألمعوقاا وأقترأحاا ألتطوير وفقا للخطة ألسـ ــنوية
لوحدة ألتطوير وألجودة.

املادة اخلامسة عرش :معايري اختيار أعضاء اللجان الرئيس ية للوحدة
تشيل أللجان من منسوبي ومنسوباا أليلية ً
وفقا للمعايير ألتالية:
 أن ينمن ألتشييل تمثيل جميع أقسام وبرأمج أليلية بصورة متيافئة.
 خترة أيعناء /ألعنوأا في مجال ألتطوير وألجودة في ألتعليم ألعالي.
 حنور ألورش ألتدريتية ألتي تعقدها وحدة ألمهارأا ذأا ألعالقة بطتيعة أللجنة.
 ويجوز للجان ضم عناصر من ألطال  /أيدأريين  /ممثلي ألمجتمع ألخارجي وسوق ألعمل ً
وفقا للوأئن وألنظم.

املادة السادسة عرش :اختصاصات أعضاء اللجان الرئيس ية للوحدة

 تنفيذ جميع ألمهام ألموكلة أليهم وفق ألمخطط ألزمني ألمعلن لها.
 تسليم ألمهام وألمخرجاا بالموأصفاا وألجودة ألمطلوبة.
 حنور أجتماعاا أللجنة وأيلتزأم بتوجيهاا منسق /منسقة أللجنة.
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املادة السابعة عرش :اختصاصات اللجان الرئيس ية للوحدة

اسم اللجنة

لجنة التخطيط والمتابعة
اسم اللجنة

لجنة االعتماد اال كاديمي
10

مهام اللجنة
 ألمشاركة في أعدأد ألخطة ألسنوية لوحدة ألتطوير وألجودة باليلية وفق نطاق أيختصاص.
 تعزيز مفهوم ألتخطيط أيسترأتيجي لدم منسوبي /منسوباا أليلية.
 متابعة تحديث رسالة أليلية وألترأمج وفق ألنظم وأي لية ألمتتعة
 متابعة تحقق أيهدأف أيسترأتيجية للترأمج وأليلية وفق ألنماذج ألمعتمدة وتقديم ألتغذية ألرأجعة.
 متابعة تنفيذ ألخطة أيسترأتيجية لليلية.
 متابعة تنفيذ ألمشاريع ألتطويرية للخطة أيسترأتيجية للجامعة.
 متابعة أدأء نظم ألجودة ألدأخلية بالترأمج وتقديم أيستشارأا ألالزمة.
 تاهيل ألمرأجعين ألدأخليين باليلية لعمل مرأجعاا دأخلية على نظم ألجودة.
 ألمرأجعة ألدأخلية لنظم ألجودة بالترأمج أي كاديمية باليلية وتقديم ألتغذية ألرأجعة.
 ألتنسيق مع لجنة قياس أيدأء في تطوير مؤشرأا أيدأء.
 تصميم نماذج ألمتابعة ليافة ألخطط ألمعتمدة وألتي تقوم وحدأا أليلية بتنفيذها.
 متابعة خطط ألتحسين ليافة وحدأا أليلية أي كاديمية وأيدأرية بناء على مؤشرأا أيدأء.
 تنفيذ أيعمال وألمهام وأيختصاصاا وألخطط وتحقيق أيهدأف للجنة.
 أعدأد تقرير شهري عن أعمال أللجنة ورفعها ألى مشرف /مشرفة وحدة ألتطوير وألجودة.

مهام اللجنة
 رسم خطط وسياساا أيعتماد أي كاديمي باليلية في ضوء خطط وسياساا أيعتماد أي كاديمي بالجامعة.
 ترسيخ ثقافة أيعتماد ونشرها في مجتمع أليلية.
 ألتوأصل مع وحدة أيعتماد أي كاديمي بعمادة ألتطوير وألجودة في نطاق أيختصاص.
 متابعة أستيفاء ملفاا أيعتماد أي كاديمي لجميع ألترأمج وتقديم ألدعم ألفني.
 أعدأد تقرير شهري عن أعمال أللجنة ورفعها ألى مشرف /مشرفة وحدة ألتطوير وألجودة.

مهام اللجنة

اسم اللجنة

لجنة التعليم والتعلم

 ألمتابعة وألتنسيق مع منسقي ألجودة بالترأمج ألمختلفة باليلية فيما يتعلق باستيفاء متطلتاا معيار ألتعليم وألتعلم.
 متــابعــة تطوير وتحس ـ ـ ــين متطلتــاا وتجهيزأا ألتعليم وألتعلم مثــل ألميـتتــاا وألمعــامــل وقــاعــاا ألتــدريس وقــاعــاا أينترنــت
بالترأمج ألمختلفة.
 متابعة تطوير وتحسين ألدعم وأيرشاد أي كاديمي وألخدماا ألطالبية وأعدأد ألتقارير ألسنوية لها.
 مرأجعة ألخطط ألدرأس ــية وتوص ــيفاا وتقارير ألترأمج وألمقررأا وألتقارير ألش ــاملة عن تقارير ألمقررأا للترأمج أي كاديمية للتاكد
من أستيفائها لتنود ألنماذج ألموحدة لوحدة ألتعليم وألتعلم بعمادة ألتطوير وألجودة.
 متابعة تنفيذ خطط تحسين جودة أدأء ألترأمج باليلية وألتقويم ألدوري لها.
 متابعة أعدأد تقارير مؤشرأا جودة أدأء ألترأمج وتقارير مؤشرأا نوأتج تعلم ألترأمج.
 متابعة أعدأد ألتقارير ألسنوية عن معديا تقدم ألطلتة.
 أعدأد تقرير شهري عن أعمال أللجنة ورفعها ألى مشرف /مشرفة وحدة ألتطوير وألجودة.
 ألتوأصل مع وحدة ألتعليم وألتعلم بعمادة ألتطوير وألجودة وموأفاتها بالتقارير ألفصلية وألسنوية.

مهام اللجنة

اسم
اللجنة

لجنة قياس االداء






أعدأد أدوأا ألقياس (مقاييس وأستتياناا وبطاقاا مالحظة) ألالزمة لعملياا ألتقويم ألدأخلي باليلية.
تقييم ألورقة أيختتارية للمقررأا ألدرأسية ألفصلية وألنهائية ،وكـتابة ألتقارير عن جودة أيختتارأا ً
وفقا لنموذج ألتقييم.
متابعة دخول أعنــاء هيئة ألتدريس وألطال وأيدأريين باليلية علي موقع ألجامعة يســتيفاء أيســتتياناا ألموحدة لتقيم مؤشـرأا
أيدأء.
شهري
عن أعمال أللجنة ورفعها ألى مشرف /مشرفة وحدة ألتطوير وألجودة
أعدأد تقرير

مهام اللجنة

اسم
اللجنة

لجنة تنمية المهارات







أعدأد ألخطة ألسنوية للتدريب ألدأخلي باليلية وفقا لدرأسة أيحتياجاا ألتدريتية باليلية.
أنشاء قاعدة بياناا تتعلق بالخطط وألخدماا ألتدريتية ألتي تقدمها في مجايا ألجودة ألشاملة باليلية ،وأخرم تتعلق بالمدربين/
ألمدرباا وسيرهم ألذأتية وموأطن ألتميز
ً
قياس أيثر ألتدريتي وعمل تقارير تغذية رأجعة وفقا للنموذج ألمعد من قتل وحدة تنميه ألمهارأا بعمادة ألتطوير وألجودة.
ألتوأصل مع وحدة تنمية ألمهارأا بعمادة ألتطوير وألجودة للتنسيق وألمتابعة.
أعدأد تقرير شهري عن أعمال أللجنة ورفعها ألى مشرف /مشرفة وحدة ألتطوير وألجودة.
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املادة الثامنة عرش :معايري اختيار سكراترية الوحدة
 أن ييون /تيون أحد أعناء أليادر أيدأري باليلية.
 أن يتسم /تتسم بالسرية وأليـتمان وألمحافظة على خصوصياا ألعمل بالوحدة /أليلية.
 أي لمام بمفاهيم ومصطلحاا ألتطوير وألجودة.
 أجادة أستخدأم برأمج أليمتيوتر ( )Word, Excel, PDF, PowerPointوأي يا ألميـتتية وصيانتها ومتابعتها.
 ألرغتة في ألتطوير ألذأتي ألمستمر وحنور ألدورأا ذأا ألعالقة ألتي ترشن /يرشن لها وتقدمها وحدة تنمية ألقدرأا بالجامعة

أو أللقاءأا ألتي تعقد بالوحدة .
 أجادة أستخدأم أيتصايا أيدأرية وأستخدأم ألهاتف وأدأ ألحديث.

 ألتحلي بروح ألفريق وأحترأم ألرؤساء وألزمالء /ألزميالا .
 أي لمام باللوأئن ألمنظمة للعمل وألنظام ألدأخلي للجودة.
 ألقدرة على حفظ ألمعلوماا وأرشفتها وألرجوع أليها .
وألصدق وأيخالص وأيمانة في ألعمل.
املادة التاسعة عرش:همامأيلتزأم
بالموأعيدالوحدة
سكراترية

ألقيام بجميع أعمال ألسيرتارية ألخاصة بالوحدة وتشمل:
 أستقتال ألمعامالا وألتعاميم وعرضها على مشرف /مشرفة ألوحدة.
 تسجيل وحفظ صورة من ألمعامالا أو ألتعاميم ألصادرة.
 أرسال ألمعامالا وتمرير ألتعاميم ألصادرة على أقسام أليلية.
 أستقتال أيتصايا ألهاتفية وتدوين بياناا ألمتصلين.
 تصوير أيورأق وألمستندأا كلما أستدعى أيمر.
 تنظيم أيجتماعاا وما يتطلتها من (تجهيز قاعة أيجتماعاا-توجيه ألدعوة للمنسـ ــوبين /ألمنسـ ــوباا-تدوين ألمالحظاا في
أيجتماع-كـتابة محنر أيجتماع).
 تجهيز ألميان ألمالئم لحفظ ألملفاا وتصنيف وفهرسة ألملفاا.
 حفظ ألموضوعاا في ألملفاا ألخاصة بها.
 طلب ألموأد وألمسـتلزماا ،ورفع بالغاا ألصـيانة وأيعطال وأعدأد طلب ألشـرأء لالجهزة وأيدوأا ألغير متوفرة في ألوحدة
وأستالم ألموأد وألمستلزماا ألمطلوبة.
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 ألقيام باعمال ألتحرير ومعالجة ألتياناا وألنصوص.
 ألقيام بما يوكل لها من أعمال ذأا ألعالقة بطتيعة ألعمل.

املادة العرشين :املاكفئات واحلوافز

 يحق بقرأر من ألمجلس وأحدة أو أكـثر من ألحوأفز ألتالية- :
 تخفيف عبء ألتدريس من خالل تقليص ألنصا ألتدريسي لمن يلزم.
 يقدر ألعبء أيدأري مقابل ألمشـ ــاركة في أعمال ألتطوير وألجودة ( )4سـ ــاعاا من ألنصـ ــا للعاملين بالوحدة ،و( )6سـ ــاعاا
لمشرف ألوحدة.
 أقترأح برفع نستة ألزيادة أيستثنائية للمتعاقدين.
 يتم أقترأح صـ ـ ــرف ميافاة ألتميز في أينجاز يعنـ ـ ــاء /عنـ ـ ــوأا وحدة ألتطوير وألجودة عن ألمهام ألتي أنجزوها أو شـ ـ ــاركوأ في
أنجازها بنجاح ،وفق أي لية ألمعتمدة من ِقتل وكالة ألجامعة للتطوير وألجودة.
 أي حوأفز أخري يقرها ألمجلس.

املادة احلادية والعرشين :قواعد تنظميية عامة
 يجتمع مجلس أدأرة ألوحدة مرة كل ش ـ ــهر على أيقل ً
بناء على دعوة رئيس ألوحدة ،ويس ـ ــجل محن ـ ــر أيجتماع ويرفع للعرض
وألمناقشة بمجلس أليلية.
 يرأس أيجتماع عميد أليلية -رئيس ألوحدة -أو من ينو عنه.
 تصدر قرأرأا ألوحدة باغلتية أيعناء ألحاضرين وأذأ تساوا أيصوأا يرجن ألجانب ألذي فيه رئيس ألوحدة.
 يجتمع مشرف /مشرفة وحدة ألتطوير بمنسقي /منسقاا أللجان مرة كل شهر على أيقل وذلك لمتابعة تقدم أللجان في تنفيذ
مهامها وألوقو ف على معوقاا أينجاز .وتس ـ ـ ــجل محاض ـ ـ ــر أيجتماع وترفع للعرض على رئيس ألوحدة ويحتفظ بها في ملفاا
ألوحدة.
 يجتمع منس ـ ــقي /منس ـ ــقاا أللجان بفريق ألعمل باللجنة لتاهيل أيعن ـ ــاء /ألعن ـ ــوأا وتس ـ ــجل محاض ـ ــر أيجتماعاا وترفع
لمشرف /مشرفة وحدة ألتطوير وألجودة.
 يجب أثتاا وقائع جلساا وأجتماعاا ألوحدة ولجانها ألمختلفة بتحرير محنر ليل جلسة وأعتماده.
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 رئيس ألوحدة (عميد أليلية) هو ألسلطة ألعليا للوحدة وي تعتتر أي من ألقرأرأا نهائية أي بعد موأفقته.
 يعمل باحيام هذه ألالئحة أعتتارأ من تاريخ أعتمادها.
 ي يجوز لمنس ـ ــقي ومنس ـ ــقاا أللجان أو أي من أعن ـ ــاء ألوحدة ألتخلي عن مس ـ ــؤوليته أي بطلب مس ـ ــتب ومقتول يرفع لعميد
أليلية.
 يجوز أعادة تش ـ ــييل أعن ـ ــاء أللجان ألتنفيذية أو تغيير منس ـ ــق /منس ـ ــقة أللجنة وفقا لنتائج تقارير أيدأء ألدورية ،وبما يخدم
مصلحة ألوحدة وأليلية.
 يعتتر كل ما جاء في هذه ألالئحة ملزما لفريق وحدة ألتطوير وألجودة باليلية.
 يصدر قرأر بتشييل مجلس وحدة ألتطوير وألجودة سنويا بقرأر من عميد أليلية مع مرأعاة ما جاء في تقارير أيدأء ألسنوية.

وهللا الموفق ،،،
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