تعليمات رقم ( )32لعام 3002
تعليمات وحدة إدارة الجودة والتخطيط والقياس في جامعة البترا
المادة (:)1
المادة (:)3

تسمى هذه التعليمات (تعليمات وحدة إدارة اجلودة والتخطيط والقياس يف جامعة البرتا) ويعمل هبا
اعتبارا من تاريخ إقرارها من جملس اجلامعة.
يكون للكلمات والعبارات الواردة يف هذه التعليمات املعاين املبينة هلا أدناه ما مل تدل القرينة على
خالف ذلك:
 :جامعة البرتا.
الجامعة
 :رئيس اجلامعة.
الرئيس
 :جملس االعتماد وضمان اجلودة.
المجلس
 :عميد الكلية ،عميد القبول والتسجيل ،عميد شؤون الطلبة.
العميد
 :وحدة إدارة اجلودة والتخطيط والقياس.
الوحدة
 :مدير وحدة إدارة اجلودة والتخطيط والقياس.
المدير
 :أي كلية يف اجلامعة.
الكلية
الوحدة اإلدارية  :الدوائر واملراكز والوحدات العاملة يف اجلامعة وأقسامها.
ممثلو الوحدة  :ممثلو وحدة ضمان اجلودة والتخطيط والقياس يف الكليات والوحدات اإلدارية
يف اجلامعة

المادة (:)2

ينشأ يف اجلامعة وحدة إدارية إلدارة اجلودة والتخطيط والقياس هبدف:
 .1إدارة عمليات ضمان اجلودة ودعمها وتنسيقها يف اجلامعة وتنمية التزام وحدات اجلامعة املختلفة
بتحسني اجلودة من خالل تطبيق املعايري احمللية والدولية اليت تقرها اجلامعة.
 .2إدارة عمليات التخطيط االسرتاتيجي يف اجلامعة وربطها باجلودة
 .3قياس أداء اجلامعة مرحلياً واسرتاتيجياً.
 .4إعداد الدراسات واألحباث الداخلية لدعم القرارات اإلدارية.
 .5نشر الوعي مبفاهيم اجلودة والتخطيط وقياس األداء يف اجلامعة وأمهيتها ومتابعة تطويرها.

المادة (:)4

أ .يعني رئيس اجلامعة مديرا للوحدة  ،يتوىل إدارهتا والعمل على تنفيذ اخلطط اليت يقرها اجمللس.
ب .يتوىل اجمللس اإلشراف على الوحدة.
ج .جيتمع اجمللس مره واحدة يف الشهر على األقل بدعوة من رئيسه ويكون املدير أمني سر اجمللس.
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المادة (:)5

تشكل يف الوحدة املكات املخصصة التالية  ،وكمكن إضافة مكات متخصصة أخرى حال احلاجة
مبوافقة الرئيس:
 مكت إدارة أنظمة اجلودة واالعتماد. مكت التخطيط االسرتاتيجي واملتابعة. مكت قياس األداء. -مكت األحباث الداخلية.

المادة (:)6

يتوىل اجمللس املهام والصالحيات التالية:
 .1رسم السياسة العامة للوحدة.
 .2النظر يف اخلطة السنوية لعمل الوحدة متهيداً العتمادها من الرئيس.
 .3إجراء املراجعة اإلدارية لنظام إدارة اجلودة يف اجلامعة.
 .4تسهيل عمل الوحدة يف اجلامعة من خالل عمليات الدعم والتنسيق واملتابعة يف الكليات
والوحدات اإلدارية.
 .5النظر يف املسائل اليت يحيلها إليه مدير الوحدة.
 .6التنسي جبائزة البرتا للجودة للرئيس.
 .7تطبيق معايري اجلودة واالعتماد وحتقيق اخلطة اإلسرتاتيجية للجامعة.

المادة (:)7

يتوىل املدير املهام التالية :
 .1إدارة أنظمة برامج إدارة اجلودة يف اجلامعة.
 .2التنسيق مع اجلهات اخلارجية املرتبطة مع اجلامعة واملتعلقة بإدارة اجلودة واالعتماد ( هيئات
االعتماد احمللية والدولية  /اجلهات املاحنة لآليزو) ..
 .3اإلشراف على عمليات ونشاطات التخطيط االسرتاتيجي يف اجلامعة .
 .4اإلشراف على برامج قياس أداء اجلامعة والنشاطات املرتبطة هبا.
 .5اإلشراف على البحوث الداخلية املرتبطة بعمل الوحدة يف اجلامعة.
 .6اإلشراف على برامج التوعية اخلاصة باجلودة والتخطيط والقياس يف اجلامعة.

المادة (:)8

يتوىل مكت اجلودة واالعتماد املهام التالية:
 متابعة تطورات برامج وأنظمة اجلودة ومؤسسات اجلودة حمليا وعامليا واقرتاح ما يناس اجلامعة. وضع برامج عمل جلان ضمان اجلودة على مستوى الكليات ومتابعة تنفيذها من املمثلني. تنفيذ أنشطة إدارة اجلودة املختلفة ( التدقيق الداخلي ،اعتماد اإلجراءات ) ..يف الكلياتوالوحدات اإلدارية.
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المادة (:)2

نشر الوعي بأنظمة إدارة اجلودة وثقافتها.
التنسيق مع العمداء ومديري الوحدات اإلدارية لضمان حتقيق أهداف املكت .
التنسيق مع هيئات االعتماد ومنح شهادات اجلودة احمللية والدولية.
التحقق من مالئمة البيئة اجلامعية لتطبيق مفاهيم اجلودة ودعمها.
التحضري لعمليات التدقيق اخلارجي.

يتوىل مكت التخطيط االسرتاتيجي واملتابعة املهام التالية :
 إعداد الدراسات األولية لبناء اخلطة اإلسرتاتيجية للجامعة. متابعة بناء اخلطة اإلسرتاتيجية وفق توجهات اجلامعة. متابعة بناء خطط العمل السنوية وموازناهتا للكليات والوحدات اإلدارية والتنسيق بينها. متابعة تنفيذ اخلطط يف الكليات والوحدات اإلدارية. -تقييم اخلطط ومستوى تنفيذها.

المادة ( :)10يتوىل مكت قياس األداء املهام التالية:
 قياس مدى حتقق أهداف اجلامعة على كافة املستويات. التأكد من فاعلية الربامج واألنشطة املختلفة األكادكمية واإلدارية يف اجلامعة ومسامهتها يف حتقيقأهداف اجلامعة.
 اإلشراف على برنامج قياس األداء (.)BSCالمادة (:)11

يتوىل مكت األحباث الداخلية املهام التالية:
 إجراء الدراسات اإلحصائية الالزمة لعمل الوحدة. -إعداد الدراسات واألحباث العملية اليت تطبقها الوحدة.

المادة (:)13

للوحدة االستعانة بأية جهة أو شخص من داخل اجلامعة أو خارجها لالستفادة من خرباهتا/خرباته
بعد احلصول على موافقة الرئيس (مراجعة تقييم تقارير التقييم الذايت ،منسقو املعايري ،مستشار
اجلودة.)..

المادة (:)12

ختصص اجلامعة املوارد الالزمة لعمل الوحدة ضمن موازنتها السنوية.

المادة ( :)14ختصص مكافآت للجهات أو األشخاص الذين يقدمون استشاراهتم وخدماهتم الجناز مهام الوحدة.
المادة (:)15

ختصص اجلامعة جائزة باسم (جائزة البرتا للجودة) وفق الئحة خاصة معتمدة من الرئيس وتعطى هذه
اجلائزة للكليات/األقسام/الدوائر/األفراد املتميزين يف حتقيق متطلبات اجلودة يف اجلامعة وحتقيق
أهدافها بتنسي من اجمللس بعد إجراء التدقيق الداخلي.
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المادة ( :)16ختضع مجيع املعامالت اإلدارية واملالية املتعلقة بالوحدة فيما مل يرد ذكره يف هذه التعليمات لألنظمة
والتعليمات والقرارات اإلدارية واملالية سارية املفعول يف اجلامعة.
المادة (:)17

املدير مكلف بتنفيذ أحكام هذه التعليمات.

المادة ( :)18العمداء ومدراء الوحدات اإلدارية مكلفون بتطبيق برامج اجلودة وإعداد اخلطط وقياسها يف كلياهتم
ودوائرهم ومراكزهم.
المادة ( :)12نظرا العتماد عمل الوحدة على النشاطات والبيانات املقدمة من الكليات والدوائر يف اجلامعة فان
العمداء ومدراء الوحدات اإلدارية مكلفون بتزويد الوحدة بالبيانات واملعلومات اليت حتتاجها وتسهيل
الوصول إليها.
المادة ( :)30يعني يف الكليات والوحدات اإلدارية يف اجلامعة ممثلون للجودة والتخطيط والقياس باإلضافة إىل
وظائفهم لتسهيل تنفيذ املهام املوكلة للوحدة.
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