
 اجلودةضمان رؤية وحدة 
 انمجربتد يفر انكهيرخ تميرز إنر  انىصرىل يفر األسرب  حجرز تكىن بكم انتعهيم جىدح وظم تطجيق مجبل في  نهتميز رائذا   مزكزا   تكىن أن انمىيب جبمعخ انتزثيخ ثكهيخ انجىدح وحذح تتطهع  

  انمجتمعيخ. وانخذمخ وانجحثيخ انتعهيميخ

 اجلودة ضمان رسالة وحدة             
 انجىاوت جميع مه تعهيميخ كمؤسسخ انكهيخ أداء تطىيز وأ بثمخزجبته انتعهيميخ انعمهيخ جىدح نضمبن استزاتيجيخ وتىفيذ وضع يف انتزثيخ ثكهيخ انجىدح تىكيذ وحذح رسبنخ تتحذد     

 رسبنخ يحقق وثمب ،وانجيئخ انطالة وخذمخ وانجحثيخ انتعهيميخ عمهيخثبن انمستمز اترتقبء يضمه ثمب وخبرجهب انجبمعخ داخم انمختهفخ وانهيئبد واتعتمبد انجىدح تىكيذ مزكز مع ثبنتعبون
 . انجبمعيخ وانتقبنيذ انعهم أخالقيبد مه إطبر يف عهيه وانمحبفظخ اتعتمبد عه  انحصىل ثهذف انجبمعخ، استزاتيجيخ مع ويتفق انكهيخ

                          Email :gawda.education@yahoo.com 
 

 

 

 

 ىحذح ظًبٌ اجلىدح.ن انفزيك انزُفيذي حتذيش رشكيم 
 .ثبنكهيخحتذيش رشكيم انىحذاد ادلُجضمخ  
 حتذيش خطخ انؼًم انسُىيخ نهىحذح. 
 حتذيش خطخ رًُيخ ادلىارد انذاريخ. 
 رؼيني د/ سيُت حمًىد شؼجبٌ َبئًجب دلذيز انىحذح. 
 اسززاريجيخ انزؼهيى وانزؼهى ثبنكهيخ.حتذيش  
 ُست ادلًُىحخ.يف ظىء ان دحتذيش رىصيفبد ثؼط ادلمزرا 
 حتذيش دنيم َظى االيزحبَبد وأػًبل انكُززوالد. 
 انذراسخ انذاريخ نهكهيخ.حتذيش  
 رمذو انكهيخ جلبئشح انزًيش ادلإسسي. 

 

 ئػذاد دنيم ػعى هيئخ انزذريس إلػذاد يهف ادلمزر. 
 .8102/8102نؼبو  ئػذاد انزمبريز اخلبصخ جبًيغ ادلؼبيري 
نهؼبو اجلبيؼي  ئػذاد رمبريز ادلمزراد انذراسيخ نهفصم انذراسي األول 

8102/8102. 

 

 ادلشبركخ يف يزاجؼخ اخلطخ انجحضيخ نهجبيؼخ لطبع انززثيخ. 
 يشبركخ أػعبء وحذح اجلىدح يف ورشخ ػًم ئػذاد يهف االجنبس االنكززوين. 
 نزًيش ادلإسسي.خ ػًم ايشبركخ أػعبء وحذح اجلىدح يف ورش 
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 ادلشبركخ يف االسجىع انجيئي نهجبيؼخ. 
 ادلشبركخ يف رُظيى فؼبنيبد ادلإمتز انؼهًي احلبدي ػشز )انذويل انضبين( نهكهيخ. 
 ادلشبركخ يف انزجزثخ االسزطالػيخ نالخزجبراد االنكززوَيخ ػهي يسزىي اجلبيؼخ. 

 

 يف انجحىس انززثىيخ.األخطبء انشبئؼخ  
 انزىػيخ ثأوراو انضذي. 
 األسبنيت احلذيضخ نهزمىمي. 
 طز وانكىارس ويىاجهخ احلزيك.خبئدارح ادل 
 .8101رؤيخ يصز  
 خمبطز ئديبٌ االَززَذ. 
  ػمذ ورشخ ػًم ػٍ االخزجبراد االنكززوَيخ نطالة كهيخ انززثيخ. 
نزىػيخ انطبنت يف احلفبظ ػهي االػزًبد  ػمذ يهزمي نطالة كهيخ انززثيخ 

  األكبدميي.
 ػمذ ورشخ ػًم ػٍ يهبراد انؼزض انفؼبل. 
 انذكبء االصطُبػي وػهىو ادلسزمجم.َذوح رضميفيخ ػٍ  
 َذوح ػٍ انطالق انزؼسفي ووسبئم محبيخ ادلزاح يٍ آصبرِ.يزبثؼخ ورُظيى  
 انُذوح انزؼزيفيخ دلشزوع حمى االييخ ورؼهيى انكجبر.يزبثؼخ ورُظيى  

 
 
 

 


