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رئيس القسم، مكتب ضمان 
 الجودة

 كاتب الوثيقة أو القسم المعني بھا  سياسة الجودة
اسم الوثيقة ونوعھا

2017/04/16   تاريخ سريان مفعولھا 2017/04/16  تاريخ الموافقة

01/10/8201    تاريخ المراجعة القادم 01/10/6201    تاريخ المراجعة 

 سياسة الجودة
 

مقدمة
 تولي كلية الشرق األوسط عظيم األھمية إلدماج عمليات ضمان الجودة وتعزيزھا في كافة أنشطتھا األساسية بالتوافق مع نظام إدارة الجودة

. ويضمن نظام إدارة الجودة في الكلية بأن تكون كافة العمليات واألنشطة على مستوى من الكفاءة والفعالية )QMSفي كلية الشرق األوسط (

  بما يحقق رؤية كلية الشرق األوسط ورسالتھا وبما يلبي تطلعات المساھمين فيھا.  

دعمھا ديم تقخالل اإلدارة اإلستراتيجية للجودة ون تلتزم كلية الشرق األوسط بتطوير ثقافة جودة واضحة المعالم موباإلضافة إلى ذلك، 

  .للموظفين والطالب

الھدف
مراجعة جودة األنشطة األساسية في كلية الشرق األوسط  نُ مَ ضْ توفر ھذه السياسة اإلطار العملي لتأسيس نظام جودة فاعل والحفاظ عليه. وتَ 

 ف الكلية، وخططھا اإلستراتيجية، وتدعم المزيد من التطوير لثقافة الجودة.     كافة العمليات واألنشطة المؤسسية متوافقة مع أھدابحيث تكون 

الفئة المستھدفة من ھذه السياسة
 تُطبَّق ھذه السياسة على كافة األعضاء والمساھمين في كلية الشرق األوسط.  

تعاريف
التعليم والتعلُّم، واألبحاث، والحوكمة، القطاعات المھنية ذات العالقة والنشاط المجتمعي،  األنشطة األساسية في كلية الشرق األوسط:

 وخدمات الدعم األكاديمي، وخدمات الموظفين ودعمھم، وخدمات الدعم العامة وإدارة المرافق.  

 اظمةنم التوجيھات بخصوص المبادئ والخطط الدِّ قالتي تُ مسؤولة ھا المجالس القرُّ ويقصد بھا الوثائق المؤسسية التي تُ  :ناظمةالوثائق ال

لتوجيه الممارسات في كلية الشرق األوسط. وتتضمن تلك الوثائق السياسات واإلجراءات واإلرشادات، والشروط المرجعية واألنظمة 

  والخطة اإلستراتيجية.   

ًدا.   رئيس القسم:   ويقصد به أي موظف يرأس قسًما أو مكتبًا محدَّ

سةبنود السيا
التي تتسم  )QE) ونظام تعزيز الجودة (QAضمان الجودة (نشطة في كلية الشرق األوسط أل )QMSنظام إدارة الجودة ( سُ ؤسِّ يُ  .1

ل في دليل الجودة في كلية الشرق األوسط.   البالكفاءة والفعالية لضمان جودة األنشطة األساسية في    كلية وتحسينھا وفق ما ھو مفصَّ

كلية وفق إجراءات ال) تشمل كافة األنشطة األساسية في IA) جلسات تدقيق داخلية دورية (QAOمكتب ضمان الجودة ( يْ رِ جْ يُ  .2

 جلسات التدقيق الداخلية. 

الخارجية المناسبة بإجراء ضمان جودة خارجي دوري لألنشطة األساسية. وتَُمكِّن كلية الشرق األوسط اإلدارة الفعالة جھات تقوم ال .3

وتعزيز الجودة فيما يخص األنشطة األساسية من خالل الجمع والتحليل المنتَظَمين للبيانات المؤسسية ليصار إلى اتخاذ القرارات 

 في ضوئھا. 

 التطبيق الفعال لنظام إدارة الجودة. مجال لجودة موظفي كلية الشرق األوسط في م مكتب ضمان اعَ دْ يَ  .4
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في كل قسم من أقسام كلية الشرق األوسط مع مكتب ضمان الجودة من أجل التطبيق الفعال لنظام المعيَّنون ينسِّق مشرفو الجودة  .5

 إدارة الجودة. 

) لضمان اإلشراف المستمر على الجودة حيث يسھم ذلك مساھمة ADRI(يلتزم نظام إدارة الجودة في كلية الشرق األوسط نموذج  .6

، لتنفيذا) D، أي التفكير والتخطيط؛ و(لمنھجا) Aفعالة في تعزيز الجودة؛ حيث يقصد بأحرف النموذج في اللغة اإلنكليزية مايلي: (

 ف.   تعليم والتكيُّ، أي اللتحسينا) Iي اإلشراف والتقييم؛ و(أ، لنتائجا) Rأي التطبيق والممارسة؛ و(

يضمن نظام إدارة الجودة معايرة األنشطة األساسية لكلية الشرق األوسط مع مؤسسات التعليم العالي الُعمانية والدولية المالئمة،  .7

 لتحديد الفرص الخاصة بالتطوير من خالل التقييم الذاتي المكثَّف، وتنفيذ االستفادة من ھذه الفرص بطريقة مدروسة. 

      األسس التالية:   إلى تستند رؤية نظام إدارة الجودة في كلية الشرق األوسط  .8

 موظفو الكلية وطالبھا، والتزامھم بتلبية تطلعات الجميع، ويشمل ذلك تحديد أدوار الفرد ومسؤولياته، وتقدير إنجازاته.  8.1

 ا يخص إدارة الجودة.اعتماد منھج ُمْدَمج "من القمة إلى القاعدة/من القاعدة إلى القمة" فيم 8.2

طلبھا التي يتلتلبية الشروط من ثمَّ لدعم موظفي الكلية وطالبھا وطموحاتھم وأساًسا آليات ضمان الجودة الداخلية المتخذة  8.3

    ضمان الجودة الخارجي.  

   

المراجع (اختيارية)
 األوسط دليل الجودة في كلية الشرق 

 جلسات التدقيق الداخلي اتأو إجراء اتعملي 

  الھيئة العمانية لالعتماد األكاديمي ( تقييم المعايير المؤسسي الصادر عندليلOAAA(.    

 


