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الموافقة ومراجعة التفاصيل  -1  

 الجودة والفعالية المؤسساتية   السياسة اسم

 V1  رقم اإلصدار OPM 2a السياسة رقم

 2021مارس  تنفيذي  أمر 2021مارس  الموافقة تاريخ

 الرئيس صاحب السياسة  2022يوليوز  المراجعة القادمة  

 فوض م محجوز / مفوض المجلس  قسم لجنة الرقابة 

    

 طرف  من عليه موافق التاريخ  ( والجزء) التغيير ملخص المراجعة 

V1  المراجعة االصلية 
مفوضية مع معايير  تم تطويره بما يتماشى

 الحالي ieاالعتماد األكاديمي ودليل 

 مجلس الكلية   

    

    

 

 

  



 

 

 1الصفحة  
 

 

 .  الهدف  2
   الغرض من هذه السياسة هو تأكيد التزام كلية الخوارزمي الدولية بالجودة والتحسن المستمر على جميع مستويات   1.2   

 ذات جودة عالية   الخدماتو برامجالتنظيمها وعملياتها وتحديد األبطال المسؤولين عن مجاالت الجودة، نحو تقديم         

 كلية الخوارزمي الدولية.  لطالب        

 لكلية الخوارزمي الدولية. قراءة هذه السياسة جنبًا إلى جنب مع دليل الفعالية المؤسسية نبغي ي   2.2

 

 المجال .    3   
      وعند االقتضاء  والطالب،)األكاديميين واإلداريين( كلية الخوارزمي الدولية تنطبق هذه السياسة على جميع موظفي    1.3          

 على أصحاب المصلحة الخارجيين.                   

  

   . بيان السياسة4  

 لتركيز على احتياجات  ومن خالل  بتقديم برامج وخدمات درجة الجودة لطالبها.كلية الخوارزمي الدولية تلتزم     1.4       

   الطالب، فإنها تشارك في عملية تحسين مستمر ترتكز على التقييم القائم على األدلة لتعلم الطالب ورضاهم عن                  

 . الخوارزمي الدولية كلية مع  تهم الخاصة بهمتجرب                 

 أيًضا باحتياجات أعضاء هيئة التدريس والموظفين الذين يشاركون في توفير التدريس تلتزم كلية الخوارزمي الدولية       2.4       

 . والتعلم والدعم لطالبها                  

 هي مسؤولية كل موظف.كلية الخوارزمي الدولية الجودة في      3.4       

 باإلضافة إلى ذلك، تم تحديد أربع وظائف رئيسية كأبطال للجودة وُكلفت بالمسؤولية عن عمليات تحسين الجودة       4.4       

 المحددة.                  

 الرئيس مسؤول عن الحفاظ على جودة الخدمات في اإلدارات التابعة له / لها؛ لالمتثال للسياسات والمتطلبات    1.4.4                

 لكلية  التنظيمية الداخلية والخارجية المرتبطة بها. كما يشرف الرئيس على عمليات الترخيص المؤسسي                         

 وتفويض دائرة التعليم والمعرفة واالعتماد المؤسسي الدولي.ية الخوارزمي الدول                        

 ( على عمليات مراجعة الدورة )كل فصل دراسي(، وفعالية  VPAAيشرف نائب الرئيس للشؤون األكاديمية )    2.4.4              

  الصلة؛ استخدام نتائج مسح الطالب لتحسين البرنامج )كل عام( وتقييم نتائج التعلم وتنفيذ خطط العمل ذات                         

 ؛ وللحفاظ على جودة الخدمات كلية الخوارزمي الدوليةالبرنامج؛ االلتزام بسياسة النزاهة األكاديمية الخاصة بـ                         

                           أيًضا على عمليات اعتماد برنامج VPAAنائب الرئيس للشؤون االكاديميةشرف يفي اإلدارات التي تتبعها.                         

 . واعتماد البرامج الدولية دائرة التعليم والمعرفة ، وتفويض برنامج مفوضية االعتماد األكاديمي                        

 البرامج في أقسامهم  جودة  قيالمسؤولية األساسية عن ضمان تحق(HOD) كل قسم أكاديمي ءيتحمل رؤسا   3.4.4             

 أن اعتماد البرامج الفردية )الوطنية، وعند  والمعايير الدولية، مع  ، وأن مناهجهم تتماشى والمحافظة عليها                       

 تقييم نتائج تعلم مسؤولون أيًضا عن ضمان قسام االقتضاء، الدولية( يتم تحقيقها والمحافظة عليها. رؤساء األ                       

 كلية الخوارزمي الدولية.  البرنامج وإنجاز الطالب مقابل تلك النتائج وفقًا لسياسات وإجراءات                       

   نائب الرئيس ( مسؤول، تحت إشراف الرئيس و / أوIQEAمدير الجودة المؤسسية والفعالية واالعتماد )    4.4.4             

                       (VPAA ) لمفوضية  لتحقيق الترخيص المؤسسيكلية الخوارزمي الدولية كما هو موضح أعاله، لقيادة أنشطة 

 ( ADEKوالتفويض المؤسسي وبرنامج دائرة المعرفة والتعليم ) واعتماد البرامج، (CAA) االعتماد األكاديمي                       

       كلية الخوارزمي الدولية و / أو برامجها؛ لضمان تنفيذ سياسات كلية الخوارزمي الدولية  لـ ليالدو واالعتماد                       

   دورات نشاط التخطيط  مسؤول أيًضا عن ضمان تنفيذية الجودة والفعالية المؤسسات المتعلقة بالجودة. مدير                       

   ؛ استخدام بطاقة األداء المتوازن / مؤشرات األداء الرئيسيةالدولية كلية الخوارزميل عمليوال االستراتيجي                       

 . والخدمات من خالل التقارير والعمليات واالستطالعاتوالدورات  البرامج ولضمان تقييم وإعداد التقارير؛                       

 .  االجراء  5
 عدد من عمليات ضمان الجودة والتحسين، ولكل منها إجراءاتها الخاصة، على النحو  كلية الخوارزمي الدولية لدى   1.5     

 ليات.أو دليل العمعالقة ذات الكلية الخوارزمي الدولية المنصوص عليه في سياسة             

 موضحة أدناه: كلية الخوارزمي العمليات الرئيسية لضمان الجودة والتحسين في   2.5    



 

 

 1الصفحة  
 

 

 ( والمحافظة CAAالحصول على الترخيص المؤسسي من هيئة اإلمارات العربية المتحدة لالعتماد األكاديمي )    1.2.5             

 . عليه                      

 الحصول على اعتماد البرنامج والمحافظة عليه من لجنة االعتماد األكاديمي بدولة اإلمارات العربية المتحدة     2.2.5             

                       (CAA). 

 الحصول على اعتماد البرامج والمحافظة عليه من هيئة االعتماد األكاديمي بدولة اإلمارات العربية المتحدة      3.2.5             

                       (CAA) 

 لكلية الخوارزمي الدولية.  تحقيق األهداف والغايات المنصوص عليها في الخطة اإلستراتيجية    4.2.5            

 وبطاقات األداء المتوازنة مع  استخدام إطار عمل لدورات التخطيط اإلستراتيجي والتخطيط التشغيلي السنوي    5.2.5            

 . العمل مع اإلستراتيجية وتقييم التقدم نحو تحقيق أهداف الكليةالئمة مؤشرات األداء الرئيسية لم                      

 . استخدام بطاقات األداء المتوازن والقياس المنتظم لمؤشرات األداء الرئيسية لتقييم أداء اإلدارات مقابل األهداف    6.2.5            

 .تنفيذ نظام إدارة األداء لجميع الموظفين   7.2.5            

 . تحقيق االعتمادات الدولية للبرنامج والمحافظة عليها   8.2.5            

 . تحقيق االعتماد المؤسسي الدولي والمحافظة عليه   9.2.5            

 

    . المسؤوليات  6
 االمتثال والمراقبة والمراجعة    1.6     

 كلية الخوارزمي الدولية.  االمتثال للسياسة هو مسؤولية جميع أعضاء    1.1.6            

 قسم الجودة والفعالية المؤسساتية. تقع مسؤولية مراقبة هذه السياسة على عاتق مدير    2.1.6            

       سيتم مراجعة هذه السياسة كل عامين.    3.1.6            

 عداد التقارير ا    2.6     

 تقريًرا عن تشغيل هذه السياسة إلى مجلس الكلية ولجنة الجودة  قسم الجودة والفعالية المؤسساتي سيقدم مدير      1.2.6            

 والفعالية في نهاية كل عام دراسي.                        

 ال يتطلب تقديم تقارير إضافية.     2.2.6            

 إدارة السجالت   3.6     

 سيتم االحتفاظ بالسجالت المتعلقة باإلجراءات المشار إليها في هذه السياسة من قبل اإلدارة المختصة.     1.3.6            

 لحفظ السجالت. KICهذه السياسة في نظام معترف به لشركة يجب االحتفاظ بجميع السجالت ذات الصلة بتنفيذ     2.3.6            

 

 . التعاريف 7
 أو الحفاظ عليها أو إنهاء العمل بها. مراجعتها،أو  تنفيذها،أو  السياسة،مالك السياسة: اإلدارة أو الفرد المسؤول عن تطوير     1.7    

 المسؤولة عن اإلشراف على تنفيذ ومراجعة وصيانة السياسة  كلية الخوارزمي الدولية هي لجنة اإلشراف: اللجنة الدائمة لـ   2.7    

 بالتعاون مع صاحب السياسة.            

 أبطال الجودة: الوظائف التي تم تحديدها كقادة في مسائل الجودة والمسؤوليات المعينة لعمليات تحسين الجودة المحددة.    3.7    

 

   الصلةالوثائق ذات . 8
 لكلية الخوارزمي الدولية. دليل الفعالية المؤسسية    1.8    

 

 . ردة الفعل  9
 .iqea@kic.ac.aeيمكن للموظفين والطالب تقديم مالحظات حول هذا المستند عن طريق البريد اإللكتروني    .91   

 

 غير متوفر.   . المالحق: 10

mailto:iqea@kic.ac.ae

