
 

 

ع ساهم في تطوير جامعة سبها مشرو داء بالجامعة تقييم األمكتب ضمان الجودة و   

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 



 

 

ع ساهم في تطوير جامعة سبها مشرو داء بالجامعة تقييم األمكتب ضمان الجودة و   

 

 

 :مقدمة  

اإلدارات والمراكز في إطار حرص مكتب ضمان الجودة وتقييم األداء بالجامعة على أداء مهامه على أتم وجه والمساهمة مع 

لجودة وتقييم , فإن مكتب ضمان افي تطوير الجامعة على جميع المستويات اإلدارية واألكاديمية  ةالتابعة للجامعاألخرى    والمكاتب

تطويري يتيح للجميع من داخل الجامعة مشروع مشروع ". يعتبر هذا الساهم في تطوير الجامعةاألداء بالجامعة يطلق مشروع "

معة في مستمر ألداء الجاالوخارجها إبداء الرأي وطرح األفكار اإلبداعية المتميزة لتسهم في تقديم الحلول التطويرية والتحسين 

 .وأهدافهارؤيتها ورسالتها وتحقيق شتى المجاالت، 

  

 :أهميته

 .بي الجامعة والمجتمع في عمليات التخطيط والتطوير بالجامعةستمنجميع إشراك  ➢

 .جذب األفكار التطويرية المتميزة من داخل الجامعة وخارجها ➢

  

 :األهداف

 .تشجيع األفراد على تقديم مبادرات وأفكار إبداعية ➢

 .ية داعمة ألفضل المبادرات واألفكار التطويريةأن تكون الجامعة بيئة تعليم ➢

 .التعرف على الخبرات الداخلية وكيفية االستفادة منها في تطوير البيئة الجامعية ➢

 .تبني المبادرات واألفكار التطويرية المتميزة وتحفيزها ➢

 .اإلستراتيجية وخطتهاتحويل األفكار والمبادرات التطويرية إلى عمل فعلي يحقق تطلعات الجامعة  ➢

  

 :معلومات تهمك

مكن للجميع من خاللها طرح أفكار جديدة في شتى المجاالت وذلك لحل مشكلة ما ييتضمن المشروع استمارة إلكترونية  ❖

 .أو تقويم وضع قائم أو استحداث خدمة جديدة

جودة لبعض  أقسامرؤساء  5بالجامعة وعضوية عدد  األداءبرئاسة مدير مكتب ضمان الجودة وتقييم تشكيل لجنة  سيتم ❖

أشهر   3مرة كل تجتمع هذه اللجنة وسلتقييم األفكار بمنتهى الشفافية والمصداقية، الكليات والمراكز واإلدارات بالجامعة 

 ومن تم تحيلها للجنة العليا لضمان الجودة وتقييم األداء بالجامعة.  لتقييم األفكار

كرية لألفكار حيث أنه بمجرد إيداع الفكرة تسجل باسم مقدمها وتكون مثبتة حسب تاريخ يوجد ضمان لحقوق الملكية الف  ❖

 . إدخالها

 .جميع البيانات المقدمة والمدرجة في تسجيل الدخول تعامل بسرية تامة ❖

مكتب ضمان الجودة ستطيع  يخاصة وسائل االتصال بالشخص مقدم الفكرة حتى  نات المقدمة يجب أن تكون واضحة والبيا ❖

 .التواصل معه وتقييم األداء بالجامعة

 
 .هناصول لإلستمارة اإللكترونية الخاصة بمشروع ساهم في تطوير جامعة سبها يرجى الضغط للو

https://cutt.ly/xrn5YUw

