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 استراتُجُبث وأسبسُبث الجىدة

  

 سُبست الجىدة علً الصعُد األكبدَمٍ *

 علً مستىي الطلبتسُبست الجىدة  -0

ٍ انًحبفظخ ػهٗ تًٛض طهجخ انتٙ تضً االكبدًّٚٛ )يكتجبد ,يختجشاد ,أجٓضِ .....انخ(تطٕٚش انًؼبٚٛش 

انتٙ تإْهٓى  انجبيؼٛخ، ثًب ٚحقق أفضم انخجشاد ٔاكغبثٓى انًٓبساد ٔانخجشاد دساعتٓىأثُبء  كهٛتُب

 .ٔٚكٌٕ خشٚج كهٛتُب ٚتًٛض ثبنذقّ ٔااليبَّ ٔانكفبئّ. حٛبتٓى انًُّٓٛ يغتقجالنهتًٛض فٙ 

)أيتحبَبد أٌ الٍٚ ,أعئهّ يتؼذدِ االختٛبساد,االثتؼبد ػٍ  تطٕٚش يؼبٚٛش تقٛٛى ػبدنخ ٔشفّبفخ نهطهجخ

انتٙ التغبْى ثبالثتكبس ٔاالثذاع ٔاالثتؼبد ػٍ االعهٕة انتقهٛذ٘ انز٘ ٚججش انطبنت  االيتحبَبدأعبنٛت 

، ٔتهتضو ثًجذأ   (ُٚتٓٙ االيتحبٌ الٚؼٕد ٚتزكش اال انجضء انٛغٛش ٔحبنًب ثذٌٔ فٓى الصىا ػهٗ انحفع

 .انتُبفغٛخ فٙ انتخصص ٔانذساعخ

 راحلسُبست الجىدة علً مستىي الم -8

ٔضغ انًؼبٚٛش انالصيخ نتقٛٛى  انًشاحم يٍ خالل تقغٛى انذسجبد انٗ ايتحبَبد ٕٚيّٛ, أعجٕػّٛ ,فصهّٛ 

 .خكم يشحهل ًَٕر  انتقٛٛى انفصهٙ نيٍ خالٔٚتى رنك 

ً يٍ قجم  انجٕدح ٔ تطجٛق انًُٕر  يٍ خالل انًٕاقغ ضًبٌ  شؼجّيشاجؼخ ٔتحذٚث انًُٕر  عُٕٚب

)دسجبد ٔتقًٛٛبد كهٓب  اإلنكتشَٔٛخ ثحٛث ٚظٓش ػهٗ حغبة انًٕقغ انشخصٙ نكم يذسط ٔطبنت

 .تؼهٍ فٙ انًٕقغ االنكتشَٔٙ(

ٔيشاجؼخ ًَبر   شاحمانتقٛٛى انفصهٙ نهً  ٔيخشجبد انتؼهٛى انًُشٕدح كبدًٚٙصف االانٕتحذٚذ ٔاقشاس

 .يٍ خالل نجُخ انجٕدح فٙ انقغى األكبدًٚٙنكم يشحهّ 

ثبالَظًّ انحذٚثّ ػبنًٛب ٔيٕاكجّ دٔسٚب ثحٛث ٚتى سثطٓب ٔانًُبْج تطٕٚش ٔتحذٚث انخطظ انذساعٛخ 

تكغت انطهجخ انًٓبساد انتُبفغٛخ فٙ حٛبتٓى ٔانتشكٛض ػهٗ انجٕاَت انؼًهٛخ انتٙ انتطٕساد انؼهًّٛ 

 .انؼًهٛخ

 

http://www.alazhar.edu.ps/arabic/planning/Quality%20basics.aspx


 سُبست الجىدة علً مستىي أعضبء الهُئت التدرَسُت -3

 .دػى اعتقطبة ٔتٕظٛف أػهٗ ٔأفضم انكفبءاد األكبدًٚٛخ يٍ ثٍٛ خشٚجٙ أفضم انجبيؼبد انؼبنًٛخ

انتذسٚت ٔانتأْٛم انًغتًش خبصخ انتطٕٚش انًغتًش ألػضبء انٓٛئخ انتذسٚغٛخ انحبنٍٛٛ يٍ خالل ثشايج 

 .فٙ أعبنٛت انتذسٚظ ٔاعتخذاو انتكُٕنٕجٛب ٔيصبدس انجحث انؼهًٙ انًختهفخ

تطٕٚش ٔتحذٚث ٔتُفٛز ًَٕر  تقٛٛى األكبدًٍٚٛٛ ٔيشاجؼتّ ثشكم دٔس٘، ٔتقذٚى انتغزٚخ انشاجؼخ 

 .ألػضبء انٓٛئخ انتذسٚغٛخ ثُبًء ػهّٛ

 األكبدَمٍ سُبست الجىدة علً مستىي البروبمج -4

يشاجؼخ تطجٛق أَظًخ ٔيؼبٚٛش ٔعٛبعبد انجٕدح فٙ األقغبو األكبدًٚٛخ، ٔيشاجؼخ يهفبد انتقٛٛى انزاتٙ 

 .، ٔتهخٛص انتٕصٛبد نتضًُٛٓب فٙ ًَٕر  انتقٛٛى انغُٕ٘ ػهٗ يغتٕٖ انجشَبيجشاحم انفصهٙ نهً

انتٙ َُغٗ انطًٕح انؼبنًٙ ٔٔثًب ٚتُبعت يغ ٔضؼُب انًحهٙ ٔالانجذٚذح  تطٕٚش انجشايج األكبدًٚٛخ 

 .كهّٛٔتضٛف انتخصصبد انُٕػٛخ انًطهٕثخ نه ضًبٌ انجٕدِ تهجٙ احتٛبجبد

انؼًم ػهٗ سفذ انجشَبيج األكبدًٚٙ ثبنًٕاسد انالصيخ نشفغ يغتٕٖ انتذسٚظ ثًب ٚشًم انجُٛخ انتحتٛخ يٍ 

 .يشافق ٔيختجشاد حبعٕة ٔيختجشاد ثحٛثخ يشتجطخ ثًٕضٕع انتخصص

تطٕٚش ػًهٛخ انتقٛٛى انزاتٙ انغُٕ٘ ٔيُبقشخ انتقبسٚش ػهٗ يغتٕٖ نجُخ انجٕدح فٙ انجشَبيج ٔانكهٛخ 

 .انجٕدح ٔػًبدح انكهٛخ نًتبثؼتٓبضًبٌ ٔسفغ انتٕصٛبد انٗ 

االعتفبدح يٍ انتقٛٛى انخبسجٙ نهجشايج األكبدًٚٛخ ٔانتٙ ٚتى اجشاؤْب يٍ قجم جٓبد يثم انٓٛئخ انٕطُٛخ 

 .نجٕدحنإلػتًبد ٔا

تطٕٚش انجشايج األكبدًٚٛخ انحبنٛخ يٍ خالل انغؼٙ نهحصٕل ػهٗ اػتًبد ػبنًٙ نهجشايج األكبدًٚٛخ فٙ 

 .جًٛغ انتخصصبد

 سُبست الجىدة علً مستىي الكلُت -5  

ثحٛث تضى ػذداً يٍ أػضبء انٓٛئخ انتذسٚغٛخ فٙ انكهٛخ  ّانجٕدح ػهٗ يغتٕٖ انكهٛ ُّ ضًبٌتشكٛم نج

ثبالضبفخ انٗ ػذد يٍ طهجخ انكهٛخ. ٔتكٌٕ يًٓخ انهجُخ يشاجؼخ تطجٛق أَظًخ ٔيؼبٚٛش ٔعٛبعبد انجٕدح 

فٙ انكهٛخ، ٔكزنك يشاجؼخ يهفبد انتقٛٛى انزاتٙ انفصهٙ نالقغبو، ٔتقٕو ثتهخٛص انتٕصٛبد نتضًُٛٓب 

 .غُٕ٘ ػهٗ يغتٕٖ انكهٛخفٙ ًَٕر  انتقٛٛى ان

 



 .تحقٛق أػهٗ انفٕائذ يٍ انًٕاسد انًتٕفشح فٙ انكهٛخ ٔاالعتفبدح انًشتشكخ يُٓب ثٍٛ جًٛغ انجشايج 

ثحٛث ٚتى فّٛ تحذٚذ االحتٛبجبد انتطٕٚشٚخ انغُٕٚخ انًختهفخ نهكهٛخ  ّٚش انتقٛٛى انزاتٙ انغُٕ٘ نهكهٛتطٕ

ٔػشضّ ػهٗ يجهظ  كهّٛنُتبئج انتقٛٛى ػهٗ يغتٕٖ ان نشفغ يغتٕٖ انجٕدح فٛٓب. ٔئػذاد تقشٚش يهخص

 .كهّٛان

 : سُبست الجىدة علً صعُد البحث العلمٍ *

بً َٕٔػبً يٍ خالل تؼضٚض َٔشش ثقبفخ  ًّ ضًبٌ ٔضغ انًؼبٚٛش انالصيخ نهُٕٓض ثًغتٕٖ انجحث انؼهًٙ ك

، (Impact Factor) ثٛشانجحث انؼهًٙ انُٕػٙ انقبثم نهُشش فٙ انًجالد انؼبنًٛخ انًحّكًخ راد انتأ

 .ٔسثظ ْزِ انًؼبٚٛش ثغٛبعبد انتٕظٛف ثبنجبيؼخ نألكبدًٍٚٛٛ

 .تشجٛغ انجحث انًتصم ثحم انًشكالد انًشتجطخ ثبنًجتًغ، ٔتشجٛغ االثتكبس ٔثشاءاد االختشاع

تطٕٚش آنٛبد يشاقجخ اإلَجبص فٙ يجبل انجحث انؼهًٙ يٍ خالل انتقبسٚش انغُٕٚخ ألػضبء انٓٛئخ  

 .انتذسٚغٛخ ٔاَجبصاتٓى فٙ يجبل انجحث انؼهًٙ

 .تطٕٚش قذساد األكبدًٍٚٛٛ انجحثٛخ ٔتٕفٛش انذػى انهٕجغتٙ انالصو نٓى نهقٛبو ثبنجحث انؼهًٙ

 .تطٕٚش قذساد طهجخ كهٛخ انذساعبد انؼهٛب انجحثٛخ ٔتذسٚجٓى ػهٗ أعبنٛت انجحث ٔانُشش انؼهًٙ انًحّكى

 : لمجتمعسُبست الجىدة علً صعُد خدمت ا * 

 عٛبعخ انجٕدح ػهٗ يغتٕٖ خذيخ انًجتًغ -1

انًختهفخ ثًب فٛٓب انًغإٔنٛخ االجتًبػٛخ، ٔانتٕاصم  انكهّٛانؼًم ػهٗ تحقٛق سضب انًجتًغ ػٍ خذيبد  

خ يحم احتشاو جًٛغ فئبد انًجتًغ ػهٗ كهٛانفؼّبل يغ انجٓبد االجتًبػٛخ انًختهفخ، ٔانغؼٙ ألٌ تكٌٕ ان

 .َٓب نكبفخ فئبد انًجتًغ ٔتشعٛخ اعتقالنٛخ انًإعغخ ٔاحتضبجًٛغ انًغتٕٚبد، 

)يٍ  ٔانششكبءاٚجبد يؼبٚٛش تقٛٛى األداء انفؼّبنخ ػهٗ صؼٛذ خذيخ انًجتًغ، ٔقٛبط سضب انًغتفٛذٍٚ  

خ ألْذافٓب فٙ ْزا كهٛٔيؼشفخ يذٖ تحقٛق ان ٔيإعغبد صحّٛ ٔششكبد ادّٔٚ .....انخ( يشضٗ

 .انًجبل

 .خ االٚجبثٙ فٙ خذيخ انًجتًغكهٛنششح دٔس انضًبٌ ٔجٕد آنٛخ 

 :سُبست الجىدة علً صعُد العمل اإلدارٌ  *

 سُبست الجىدة علً مستىي األوظمت اإلدارَت -0 



 .انؼًم ػهٗ ئػتًبد أَظًخ اداسٚخ يٕثقخ ٔيؼهُخ، ٔضًبٌ اجشاء انًشاجؼخ انذٔسٚخ انالصيخ نٓب 

تصُٛف انجبيؼبد تطجٛق أػهٗ أَظًخ ٔيؼبٚٛش ًَٔبر  انجٕدح نهٕصٕل انٗ انتًّٛض يثم ًَٕر  

 .انؼشاقّٛ

 سُبست الجىدة علً مستىي الدوائر اإلدارَت -8

خ ثًتطهجبد انجٕدح ػهٗ جًٛغ انًغتٕٚبد االداسٚخ يٍ خالل انتقٛٛى انزاتٙ ٔانتقٛٛى كهٛتحقٛق انتضاو ان

 .االداسٚخ قغبوالناالداس٘ 

تٕثٛق اجشاءاد انؼًم انقٛبعٛخ نهذٔائش اإلداسٚخ، ٔٔضغ انخطظ نتحغٍٛ انؼًهٛبد االداسٚخ ٔسفغ  

 .انكفبءح ٔسفغ يغتٕٖ انخذيبد انًقذّيخ نهًغتفٛذٍٚ ػهٗ جًٛغ انًغتٕٚبد

اجشاء انًشاجؼخ انذٔسٚخ نٓٛكهٛخ انجبيؼخ االداسٚخ ٔانؼًهٛبد اإلداسٚخ ٔضًبٌ اَغجبيٓب يغ سؤٚخ 

 .ٔاعتشاتٛجٛتٓبانجبيؼخ 

 سُبست الجىدة علً مستىي المىظفُه اإلدارَُه -3 

)أحغبط انًٕظف ثبَّ جضء يٍ انكهّٛ ٔشؼٕسِ ثباليبٌ  تحقٛق انشضب انٕظٛفٙ ثٍٛ انًٕظفٍٛ

ٔقٛبط انشضب انٕظٛفٙ  ٔاالعتقشاس يغ صيالئّ ٔيشؤعّٛ نٛضداد اخالصّ ٔكفبئتّ ثبنؼًم انًٕكم انّٛ(

 .ثشكم دٔس٘ ٔٔضغ انًُٓجٛبد انالصيخ نتحغُٛٓب

 يٍ يغتٕٖ ٔسفغ ٓىيغ انًخشجبد ٔتقٛٛى انُتبئج َٔشش ثقبفخ انجٕدح ثُٛ ػًم يُتغجٙ انكهّٛسثظ يٓبو  

 .يجبد٘ء انتًّٛض ٔاالثذاع ٔاالثتكبس

 :راءاث ضمبن الجىدةجإ *

االكبدًٚٛخ ٔاالداسٚخ صيخ نهتقٛٛى ػهٗ جًٛغ انًغتٕٚبد الانجٕدح ثٕضغ انًؼبٚٛش انشؼجّ ضًبٌ تقٕو  -1

 ٔانجحث انؼهًٙ ٔخذيخ انًجتًغ

انجٕدح ثبػذاد ًَبر  انتقٛٛى انًختهفخ ثُبء ػهٗ انًؼبٚٛش انًحذدح، ٔتقٕو ثًشاجؼتٓب  شؼجّ ضًبٌتقٕو  -2

 .ٔتحذٚثٓب ثشكم دٔس٘

ألػضبء انٓٛئخ انتذسٚغٛخ ٔانز٘ ٚشًم  انجٕدح ثؼًهٛخ يشاجؼخ انتقٛٛى األكبدًٚٙ شؼجّ ضًبٌتقٕو  -3

 .تقٛٛى انطبنت نهًذسط ٔانتقٛٛى اإلداس٘ نألكبدًٍٚٛٛ

ٚتى تشكٛم نجُخ ػهٗ يغتٕٖ انجشَبيج األكبدًٚٙ ثحٛث تضى ػذداً يٍ أػضبء انٓٛئخ انتذسٚغٛخ فٙ  -4

ثًشاجؼخ يهفبد انجشَبيج ثبالضبفخ انٗ أحذ انطهجخ ٔانز٘ ٚتى اختٛبسِ يٍ خالل يجهظ انقغى حٛث تقٕو 



، ٔتقٕو ثتهخٛص انتٕصٛبد نتضًُٛٓب فٙ ًَٕر  انتقٛٛى انغُٕ٘ ػهٗ شاحمانتقٛٛى انزاتٙ انفصهٙ نهً

 .يغتٕٖ انجشَبيج

ٚتى تشكٛم نجُخ ػهٗ يغتٕٖ انكهٛخ ثحٛث تضى ػذداً يٍ أػضبء انٓٛئخ انتذسٚغٛخ فٙ انكهٛخ  -5

هفبد انتقٛٛى انزاتٙ انفصهٙ نالقغبو، ٔتقٕو ثبالضبفخ انٗ ػذد يٍ طهجخ انكهٛخ حٛث تقٕو ثًشاجؼخ ي

 .ثتهخٛص انتٕصٛبد نتضًُٛٓب فٙ ًَٕر  انتقٛٛى انغُٕ٘ ػهٗ يغتٕٖ انكهٛخ

انجٕدح ٔيٍ خالل انتقبسٚش انغُٕٚخ ألػضبء انٓٛٛئخ انتذسٚغٛخ ثًشاقجخ اَجبصاتٓى  شؼجّ ضًبٌتقٕو -6 

 .فٙ يجبل انجحث انؼهًٙ

 

 


