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 الوصف الوظيفـــي:ثاىيًا: 
 -:التالية األقسامعلي  اإلشراف داءيتوىل مدير مكتب اجلودة وتقييم األ

 :داءألوتقييه امدير مكتب اجلودة ارية سكرت .1
 -:ادلهام التالية مدير مكتب اجلودة وتقييم األداء سكرتري يتوىل

 اجتماعات مدير ادلكتب. تنظيم ومتابعة مراسالت وزلاضر 
  مدير ادلكتب. واتصاالت تنظيم مواعيد وزايرات 
 مدير ادلكتب. على الوارد الربيد عرض 
 :املعلومات وتبادل التجقيفي اليشاط قسه .2

 -على الوحدات التالية: اإلشرافادلعلومات  وتبادل التثقيفي النشاط رئيس قسم يتوىل
 :واإلعالىي اإلعالمي اليشاط وحدة .أ 

  -دلهام التالية:القيام اب الوحدةتتوىل 
 .هاتعزيز و  ابجلامعة اجلودة ثاافة بنشر ادلتعلاة كتيبات، والالنشرات ،لصااتادل، ادلطوايت تصميم -
 اجلامعة. داخل اجلودة بنشاطات عالقة من له ما بكل ابجلامعة االلكرتوين ادلوقع تزويد -
 اجلودة. وكتيبات دورات تدريبيةو عمل  وورش تثايفية زلاضرات من الاسم نشاطات جلميع توثياي دليل إعداد -
 :التدريبية الربامج وحدة .ب 

  -دلهام التالية:القيام اب الوحدةتتوىل 
 .اإلدارية والوحدات ابلكليات أقسام اجلودة ورؤساء ادلكتب دلوظفي اجلودة رلاالت يف التدريبية االحتياجات حتديد -
 هاتنفيذ ومتابعةوالتطوير  اجلودة ثاافة تعزيزل عمل وورش تدريبية دوراتترشيح ادلدربني ادلتخصصني يف رلال اجلودة لتنايد  -

 .الدراسات العليا والتدريب ابجلامعة إدارة ابلتنسيق مع
 واالعتماد. والتدقيق اجلودة رلال يف والندوات تنظيم ادلؤدتراتاقرتاح  -
 .ابجلامعة واالعتماد اجلودة رلال يف تدريس هيئة أعضاء من مدربة كوادر لتكوين آلية اقرتاح -
 :والدولية احمللية املعلومات تبادل وحدة  .ج 

  -دلهام التالية:القيام اب الوحدةتتوىل 
اجلهات اإلقليمية والدولية ادلتخصصة، وماارنة ادلعايري ادلطباة جبامعاهتا وكلياهتا مبا هو على تبادل ادلعلومات مع  اإلشراف -

 مطبق ابجلامعة أو الكليات التابعة ذلا والعمل على تطويرها.
  العايل. التعليم مؤسسات واعتماد اجلودة بضمان ادلختصة والدولية اإلقليمية اذليئات عن التفصيلية ابلبياانت اجلامعة تزويد -
 العايل. التعليم مبؤسسات  العالقة ذات والدولية اإلقليمية واالعتماد اجلودة هيئات مع شراكه بناء اقرتاح -
 .والدولية احمللية ابجلامعات واالعتماد والتدقيق اجلودة رلال يف ادلتميزة الربامج ببياانت اجلامعة تزويد -

 الرتمجة: وحدة .د 

  -دلهام التالية:القيام اب الوحدةتتوىل 
 .ادلكتب ىلإو  من والصادرة الواردة وادلوضوعات للمراسالت الرتمجة أبعمال الايام -
 .ادلكتب موقع لنشرها على دتهيدا واالجنليزية العربية ابللغتني ادلكتب نشاطات عن ملخصات إعداد -
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 :االعتنادو  الدراسات قسه. 3

 -على الوحدات التالية : اإلشرافاالعتماد و  الدراسات رئيس قسم وىليت
 املستنر: والتخسني الدراسات حدةو . أ

  -دلهام التالية:القيام اب الوحدةتتوىل 
 اقرتاح وضع إجراءات عمل وقواعد وأدلة اسرتشاديه لتطوير األداء وضمان جودة التعليم اجلامعي. -
 ومتابعتها.اقرتاح ادلعايري ادلتعلاة جبودة التعليم يف اجلامعة، وعرضها لالعتماد،  -
اقرتاح معايري األداء وضبط اجلودة دلكوانت التعليم اجلامعي وادلرتبطة ابألستاذ اجلامعي، وادلناهج، وادلختربات، وادلباين  -

 دارة التعليم اجلامعي، وعمليات تاييم األداء.إاجلامعية، و 
 الطلبة،( وادلخرجات  للمدخالت األداء مؤشرات قياس خالل من التعليمية العملية على ادليدانية إبجراء الدراسات الايام -

 .ن(ابجلامعة، اخلرجيو  العاملون التدريس، هيئة أعضاء
 إجراء الدراسات ادليدانية دلااربة سلرجات التعليم اجلامعي ابحتياجات سوق العمل ، وتادمي التوصيات يف هذا الشأن. -
 التعليمية. العملية تطوير رضلغ ابلكليات العلمية األقسام تادمها اليت ادلارتحات دراسة -
 ادلستمر. والتحسني التاومي بعملية اخلاصة البياانت مجع وأدوات االستبياانت تصميم -
 .التحسني عملية يف الفنية ابالستشارات يتعلق فيما واإلدارية األكادميية للوحدات الدعم تادمي -
 ادلناستبة واألستاليب واقترتاح الوستاجل التعليميتة العمليتة توجيته يف الكليتات ألداء التذاي التايتيم عمليتة نتتاجج متن االستتفادة -

 لألداء. والتحسني للتطوير
إجراء   من يلزم ما إختاذو  اجلودة من ادلطلوبة ادلستوايت حتاق مل اليت اجلامعة كليات أداء لتحسني برامج وضع على العمل -

 .اجلودة من ادلطلوب ولتحايق ادلستوى أداجها يف الاصور لتجاوز
 إعداد تاارير ادلتابعة الدورية والسنوية عن اجلودة ابجلامعة. -

 الرباجمي: االعتناد وحدة . ب

  -دلهام التالية:القيام اب الوحدةتتوىل 
  .واخلارجي احمللي لالعتماد ابجلامعة األكادميية الربامج هتيئةعلي  اإلشراف -
 .دوري بشكل اجلودة ألطر وفاا وادلاراتالربامج  توصيف جعةمرا على ابجلامعة العلمية قساماأل مساعدة -
 .ابجلامعة العلمية لألقسام الشاملة اجلودة مؤشرات تتطلبها اليت واالستبياانت البياانت استمارات إعداد -
 مع منها يتفق ما العتماد دتهيدا اجلامعة تادمها علمية درجة لكل الربامج وادلاررات جلميع متكاملة معلومات قاعدة إنشاء -

 .ادلختصة الوطنية واذليئات الدولية ادلعايري
 وإجراءات بوساجل تعريفها خالل من اً وخارجي داخلياً  لربارلها األكادميي لالعتماد جاهزة أصبحت اليت األقسام مساعدة -

 .لالعتماد التادم
 املؤسسي: االعتناد وحدة . ج

  -دلهام التالية:القيام اب الوحدةتتوىل 
 .اجلودة رلال يف احملااة ادلستوايت دلعرفة تطويرية إجراء مراجعة بشأن اجلامعة لكليات آلية وضع -
 .ادلؤسسي ابالعتماد ادلتعلاة اجلامعة أهداف لتنفيذ الالزمة واإلجراءات التنظيمية اللواجح وضع -
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 .ادلؤسسي االعتماد بعملية اخلاصة اجلهات لدى اجلامعة دتثيل -
 .ادلؤسسي االعتماد بشأن والدولية احمللية واجلهات اجلامعة بني التنسيق -
 ء:األدا وتقييه اجلودة ضنان قسه .4

 -على الوحدات التالية: اإلشرافاألداء  وتقييم اجلودة ضمان رئيس قسم ىليتو 
 ء:األدا وتقييه الداخلي التدقيق وحدة . أ

  -دلهام التالية:القيام اب الوحدةتتوىل 
 .عنها الالزمة التاارير عدادإو  اجلودة ضمان دلعايري ادلطاباة عدم حاالت اكتشاف -
 . التعليمية العملية دلكوانت األداء تاييم بعملية اخلاصة إجراء الدراسات -
 .سنواي الذاي التاييم الستمرارية آلية وضع -
 . اجلودة مبعايري التزامها مدى عن اجلامعة مكوانت على التدقيق -

 التعلينية: اجلودة ضبط وحدة . ب

  -دلهام التالية:القيام اب الوحدةتتوىل 
 اجلامعي. التعليم دلكوانت اجلودة ضبط معايري وضع يف ادلسامهة -
 .هبا وادلاررات ادلدرسة التدريس هيئة أبعضاء اخلاصة اجلودة ضمان معايري لتطبيق ابجلامعة الكليات التزام مدى متابعة -
 .ادلعتمدة اجلودة ضمان معايري وفق ابلكليات التعليمية العملية تطوير يف ادلسامهة -
 .ابجلامعة وادلوظفني والطالب التدريس هيئة أعضاء بني هوترسيخ واالعتماد اجلودة ضمان نظام تطبيق أبمهية التعريف -
 .التعليمية العملية مبكوانت اخلاصة اجلودة معايري تطبيق مدى على للوقوف ميدانية بزايرات الايام -

 اإلدارية: اجلودة ضبط وحدة . ج

  -دلهام التالية:القيام اب الوحدةتتوىل 
 واإلجراءات والنماذج والعمليات والتوصيف الوظيفي التنظيمية ذلياكلا حيث من اإلداري التنظيم جودة ضبط معايري اقرتاح -

 .إداري قسم رجيس وظيفة إىل العلمية للشؤون اجلامعة وكيل وظيفة من الايادية ابجلامعة الوظاجف وشاغلي ادلوظفني وكفاءة
 .واالعتماد اجلودة معايري مع تطاباها مدى حيث من واالسرتاتيجي التشغيلي التخطيط جودة ضبط -
 .عنها التاارير عدادإو  اإلدارية اجلودة دلعايري ادلطاباة عدم حاالت اكتشاف -
 :واخلدمات اإلدارية الشؤون قسه .5

 -التالية:واخلدمات اإلشراف على الوحدات رئيس قسم  الشؤون اإلدارية  يتوىل  
 الشئون اإلدارية: وحدة . أ

 -ادلهام التالية:القيام الوحدة تتوىل  -
 من ادلوارد البشرية. دلكتبحصر احتياجات ا -
 .هبمإعداد البياانت واإلحصاجيات اخلاصة و  إمساك ملفات فرعية للموظفني -
 .تبإبداء الرأي يف شأن نال وندب وإعارة موظفي ادلكو  إجراءات منح اإلجازات أبنواعها إختاذ -
 تاارير ادلتابعة الدورية والسنوية والتاارير الكفاءة اخلاصة ابدلوظفني.عداد إ -
  .إبالغ مدير ادلكتب ابدلخالفات اليت تاع من ادلوظفنيو مراقبة حضور وانصراف ادلوظفني  -
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 والوحدات اإلدارية ابلتنسيق مع مدير ادلكتب. األقسامتوزيع ادلوظفني على  -
 اجلدد وإخالء الطرف دلن ينهي منهم  عمله ادلكتب. إجراءات تسليم العمل للموظفني  إختاذ -
 متابعة اإلجراءات اليت تتخذ بشأن ادلراسالت. -
 استالم العهد ادلالية واجراء التسوايت الالزمة ذلا. -
 أعمال الصيانة للمباين وادلرافق واألجهزة واألاثث ومتابعتها. دلكتب من إبالغ اجلامعة ابحتياجات ا -
 التابع له.  وادلاهىاإلشراف على أعمال النظافة واخلدمات العامة ابدلكتب  -
  الايام خبدمات االستابال للمرتددين على ادلكتب وضيوفها، وتنظيم وترتيب اجتماعاهتم ولااءاهتم ابدلسئولني. -

 وحدة احملفوظات: . ب
 -الوحدة ادلهام التالية:تتوىل 

 لألرشفة.فتح وتنظيم ادللفات وفق األصول العلمية  -
 احلفاظ على جاهزية ادللفات لالستخدام وتنظيم تداول زلتوايهتا. -
 حفظ صور ادلكاتبات ابدللفات ادلخصصة ذلا. -
 مهمة أعمال الطباعة والسحب والتصوير. ىلتو ت :وحدة الطباعة . ج
 وحدة الربيد: . د

 -دلهام التالية:القيام ابالوحدة تتوىل  
 الربيد وادلكاتبات الواردة للمكتب وقيدها بدفاتر الوارد وتسليمها لإلدارات ادلختصة.   استالم -
 .تسليم ادلكاتبات الصادرة من ادلكتب بعد قيدها بدفاتر الصادر -

  :الوظيفي التوصيفثالجًا: 

 املوارات املضافة املواصفات املؤهل العلني الرئيس املباشر العيوان الوظيفي ر.و

 ادلكتبمدير  1
وكيل اجلامعة للشؤون 

 اإلجازة الدقيقة العلمية
 إدارةالتخصص: 

 سنوات 8اخلربة: 
 

 االجنليزية إجادة اللغة -
 اآليل مهارات التعامل مع احلاسب -
 اآلخرين مع مهارات التعامل -
 والتواصل مهارات اإلتصال -

 سكراترية ،التخصص: إدارة اإلجازة اجلامعية مدير ادلكتب سكراترية مدير ادلكتب 2
 سنوات 3اخلربة: 

 اآليل  مهارات احلاسب -
 مهارات األرشفة والتوثيق  -
 مهارات التعامل مع اآلخرين -

3 
رئيس قسم النشاط التثقيفي 

 مدير ادلكتب وتبادل ادلعلومات
اإلجازة العالية على 

 األقل
 التخصص: عام

 سنوات 6اخلربة: 

 اآليل مهارات التعامل مع  احلاسب -
 يف رلال اجلودة خربة -
 مهارات التعامل مع اآلخرين -

4 
رئيس وحدة النشاط 
 اإلعالمي واإلعالين

رئيس قسم النشاط 
التثقيفي وتبادل 

 ادلعلومات
 اإلجازة اجلامعية

 التخصص: إعالم / إدارة
 سنوات 4اخلربة: 

 مهارات التعامل مع احلاسب اآليل -
 مهارات اإلتصال -

 رئيس وحدة الربامج التدريبية 5
رئيس قسم النشاط 
التثقيفي وتبادل 

 اإلجازة اجلامعية
 التخصص: إدارة

 سنوات 4اخلربة: 
 اآليل مهارات التعامل مع  احلاسب -
 مهارات التعامل مع اآلخرين -
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 والقدرات خربة يف رلال تنمية ادلهارات - ادلعلومات

6 
رئيس وحدة تبادل 

 ادلعلومات احمللية والدولية

رئيس قسم النشاط 
وتبادل التثقيفي 

 ادلعلومات
 اإلجازة اجلامعية

 عامالتخصص: 
 سنوات 4اخلربة: 

 االجنليزية إجادة اللغة -
 مهارات التعامل مع اآلخرين -
 مهارات التفاوض -

 رئيس وحدة الرتمجة 7
رئيس قسم النشاط 
التثقيفي وتبادل 

 ادلعلومات
 اإلجازة اجلامعية

 التخصص: لغات
 سنوات 4اخلربة: 

 االجنليزية إجادة اللغة -
 اآليل مهارات التعامل مع  احلاسب -

8 
رئيس قسم الدراسات 

 واالعتماد
 مدير ادلكتب

العالية على اإلجازة 
 األقل

 عامالتخصص:
 سنوات 6اخلربة: 

 اآليل مهارات التعامل مع  احلاسب -
 مهارات التعامل مع اآلخرين -
 خربة يف رلال االعتماد -

9 
رئيس وحدة الدراسات 

 ادلستمروالتحسني 
رئيس قسم الدراسات 

 واالعتماد
 اإلجازة اجلامعية

 التخصص: إدارة
 سنوات 4اخلربة: 

 اآليل مهارات التعامل مع  احلاسب -
 مهارات التعامل مع اآلخرين -
 خربة يف رلال التقييم -

رئيس وحدة االعتماد  10
 رلياالرب 

رئيس قسم الدراسات 
 واالعتماد

 اإلجازة اجلامعية
 التخصص: إدارة

 سنوات 4اخلربة: 

 اآليل مهارات التعامل مع  احلاسب -
 مهارات التعامل مع اآلخرين

 الربارلي خربة يف رلال التقييم -

11 
رئيس وحدة االعتماد 

 ادلؤسسي
رئيس قسم الدراسات 

 واالعتماد
 اإلجازة اجلامعية

 عام التخصص:
 سنوات 4اخلربة: 

 خربة يف رلال التقييم ادلؤسسي -
 اآليل احلاسب -
 التعامل مع اآلخرين مهارات -
 ادلؤسسي خربة يف رلال التقييم -

12 
رئيس قسم ضمان اجلودة 

 والتقييم
 مدير ادلكتب

على  اإلجازة العالية
 األقل

 إدارة التخصص:
 سنوات 6اخلربة: 

 اآليل احلاسب -
 اللغة اإلجنليزية -
 خربة يف رلال تقييم األداء وضمان اجلودة -

13 
رئيس وحدة التدقيق 

 األداء الداخلي وتقييم
رئيس قسم ضمان اجلودة 

 والتقييم
 اإلجازة اجلامعية

 إدارة التخصص:
 سنوات 4اخلربة: 

 اآليل مهارات التعامل مع  احلاسب -
 مهارات التعامل مع اآلخرين -
 خربة يف رلال التقييم وضمان اجلودة -
 مهارات التعامل مع اآلخرين -

14 
رئيس وحدة ضبط اجلودة 

 التعليمية
اجلودة رئيس قسم ضمان 

 اإلجازة اجلامعية والتقييم
 إدارة التخصص:

 سنوات 4اخلربة: 

 اآليل احلاسب -
 خربة يف رلال جودة التعليم العايل -
 مهارات التعامل مع اآلخرين -

15 
رئيس وحدة ضبط اجلودة 

 اإلدارية
رئيس قسم ضمان اجلودة 

 اإلجازة اجلامعية والتقييم
 إدارة التخصص:

 سنوات 4اخلربة: 

 اآليل احلاسب -
 خربة يف رلال ضبط اجلودة -
 مهارات التعامل مع اآلخرين -

16 
 رئيس قسم الشؤون اإلدارية

 واخلدمات
 اإلجازة اجلامعية مدير ادلكتب

 التخصص: إدارة
 واتسن 6اخلربة: 

 اآليل احلاسب -
 مهارات التعامل مع اآلخرين -

 الشؤون اإلداريةوحدة رئيس  17
رئيس قسم الشؤون 

 واخلدمات اإلدارية
 اإلجازة اجلامعية

 التخصص: إدارة
 واتسن 4اخلربة: 

 اآليل احلاسب -
 مهارات التعامل مع اآلخرين -

 رئيس وحدة احملفوظات 18
رئيس قسم الشؤون 

 واخلدمات اإلدارية
 اإلجازة اجلامعية

 التخصص: إدارة
 سنوات 4اخلربة: 

 اآليل احلاسب -
 مهارات يف األرشفة والتوثيق -

 رئيس وحدة اخلدمات 19
رئيس قسم الشؤون 

 التخصص: إدارة اإلجازة اجلامعية واخلدمات اإلدارية
 سنوات 4اخلربة: 

 اآليل احلاسب -
 مهارات التعامل مع اآلخرين -
 مهارات اإلتصال -



 الوظيفي والتوصيف والوصف التيعيني اهليكل

 مكتب اجلودة وتقييه األداء 
 

 

 7من  7 ص
 

 

 رئيس وحدة الطباعة 20
رئيس قسم الشؤون 

 اثنوية أو ما يعادذلا واخلدمات اإلدارية
 التخصص: عام

 سنوات 4اخلربة: 

 اآليل احلاسب -
مهارات الطباعة ابللغتني العربية  -

 واالجنليزية

 رئيس وحدة الربيد 21
رئيس قسم الشؤون 

 واخلدمات اإلدارية
 اثنوية أو ما يعادذلا

 التخصص: عام
 سنوات 4اخلربة: 

 اآليل احلاسب -
 مهارات التعامل مع اآلخرين -


