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هيئة حول درجة الجودة التُعدّ لجنة الخبراء لجنة فنية غرضها صياغة تقرير يتضمن توصية لمجلس 

الثمانية للجودة المعتمدة من قبل مجلس الهيئة، إذ المتحققة للمؤسسة موضع االهتمام في المعايير 

إعطاء سيقوم المجلس بناًء على ذلك باتخاذ القرار المناسب بمنح شهادة ضمان الجودة للمؤسسة أو

كفريق واحد ينقسم الى قسمين؛ العاملين  . فهي لجنة تقييمية تعمل مع العاملين بالمؤسسةمهلة

( ولجنة الخبراء مقيمين خارجيين Internal Assessmentsبالمؤسسة مقيمين داخليين  )

(External Assessments تكون مهمتهم بيان درجة ،) قواعد الجودة المتحققة للمؤسسة وفق

 . ، حيث يتم تعزيز وابراز نقاط القوة وتحديد مجاالت التحسينمعايير وإجراءات معيارية محددةو

 

أعضاء من الزمالء المتخصصين ذوي الكفاءة وتضم اللجنة في عضويتها رئيس اللجنة فضالً عن 

وممن لهم الخبرة في العمل االداري في مؤسسات التعليم العالي) رئيس قسم ، عميد ، مسعد والخبرة، 

وممن يُّشهد لهم بالنزاهة والموضوعية والمثابرة والدقة في العمل، عميد ، نائب رئيس .....الخ، 

لى استخدام معايير ضمان الجودة وتوظيفها سواء أكانوا يعملون والذين تلقوا تدريباً من قبل الهيئة ع

أو  في مؤسسات التعليم العالي الوطنية أو اإلقليمية أو العالمية ذات الصلة بمؤسسات التعليم العالي،

والذين لهم نفس سوية أعضاء هيئة التدريس  ممن سبق لهم العمل في تقييم  مؤسسات التعليم العالي،

 .بمؤسسات التعليم العالي، ويُعين للجنة رئيٌس من بينهم )أكثرهم خبرة في مجال التخصص والتقييم(

 

 :سياسات ضمان عدم وجود تضارب في المصالح

 

 :ويُراعى عند اختيار أعضاء لجنة الخبراء أن

 

  التقييم )كأن يكون أحد المساهمين أو العاملين ال تكون لهم صلة مباشرة بالمؤسسة موضع

 فيها أو له قرابة من الدرجة األولى أو الثانية مع أصحاب المؤسسة أو المساهمين فيها(.

  ورفض طلبه في السنة التي سبقت سنة  التقييم موضع بالمؤسسةال يكون قد تقدم للعمل

 التقييم.

  في السنة التي تلي سنة التقييم مالتقيي موضع بالمؤسسةيلتزم بعدم التقدم للعمل 

  بقائمة أسماء أعضاء اللجنة قبل قيامها بزيارة المؤسسة بثالثة  التقييم موضع المؤسسةتزود

بأية  خطيا هيئةالأسابيع على األقل ويُطلب من رئيس مجلس حاكمية المؤسسة تزويد 

 مالحظات حول أية تحفُظات على أّيِّ من أعضائها. 

  اللجنه بالتوقيع على تعهد بعدم وجود تضارب للمصالح وفق النموذج يقوم رئيس واعضاء

 )المرفق(

 
 


