
 

 سياسة اجلودة
  13/01/2019:التاريخ

يعمل مجلس إدارة الجامعة على التطوير المستمر لكافة وحدات جامعة التحدي 

الطبية كلية الطب وجراحة الفم واالسننننننراا وإرسننننننناا جواة إدارة الجودة دا ل ا  ما 

دة في علي ا جواة الجو التي يرصيتطا ق مع متطلبات كافة اللوائح والروم والمعايير 

وذلك لضماا تقديم  دمات  ISO 2015/9001المؤسسات التعليم العالي ومواصفة 

 واألطراف ذات العالقة.تعليمية تحقق توقعات وطموحات طال  ا 

 من خالل:

ين المتواصل لرواة إدارة الجودة لضماا التميز في عملية إجتاج سالعمل على التح .1

 المعرفة، وجشرها.

 وجشر مفاهيم وممارسات الجودة  ين أطراف العملية التعليمية.ترسيخ  .2

 إجشاء وتطوير جواة فعاا لقياس رضا العمالء واألطراف الم تمة ذات العالقة. .3

 المشاركة في  دمة المجتمع والمحافوة على البيئة. .4

 وعلية فإن مجلس الجامعة يتعهد بما يلي:

 امعة.دمج متطلبات جواة إدارة الجودة في عمليات الج 

  تسنننناير الموار والوسننننائل الالقمة  طريقة ركننننيدة ومحكمة درسنننناء جواة إدارة

 الجودة وتحقيق أهدافه وضماا فعاليته وتحسيره المستمر.

 

 

 

 رئيس الجامعة   

 أ.د ثا ت ال اجي ججاح

  



 

 سياسة اجلودة
  07/01/2018:التاريخ

وحدات جامعة التحدي يعمل مجلس إدارة الجامعة على التطوير المستمر لكافة 

الطبية كلية الطب وجراحة الفم واالسننننننراا وإرسننننننناا جواة إدارة الجودة دا ل ا  ما 

يتطا ق مع متطلبات كافة اللوائح والروم والمعايير التي يرص علي ا جواة الجودة في 

وذلك لضماا تقديم  دمات  ISO 2008/9001المؤسسات التعليم العالي ومواصفة 

 واألطراف ذات العالقة.عات وطموحات طال  ا تعليمية تحقق توق

 من خالل:

العمل على التحسين المتواصل لرواة إدارة الجودة لضماا التميز في عملية إجتاج  .5

 المعرفة، وجشرها.

 ترسيخ وجشر مفاهيم وممارسات الجودة  ين أطراف العملية التعليمية. .6

 الم تمة ذات العالقة.إجشاء وتطوير جواة فعاا لقياس رضا العمالء واألطراف  .7

 المشاركة في  دمة المجتمع والمحافوة على البيئة. .8

 وعلية فإن مجلس الجامعة يتعهد بما يلي:

 .دمج متطلبات جواة إدارة الجودة في عمليات الجامعة 

  تسنننناير الموار والوسننننائل الالقمة  طريقة ركننننيدة ومحكمة درسنننناء جواة إدارة

 ه وتحسيره المستمر.الجودة وتحقيق أهدافه وضماا فعاليت

 

 

 

 رئيس الجامعة   

 أ.د ثا ت ال اجي ججاح

 


