


دور عمادة التطوير الجامعي 
والجودة النوعية
في منظومة الجامعة 

وتحقيق الجودة والتطوير



التطور التاريخي لعمادة التطوير



رسالة عمادة التطوير

:الرسالة
ة التطوير املستمر ألداء الجامع
من خالل نظام فّعال للجودة 
بالتنسيق مع جميع وحدات 
الجامعة في ضوء رؤية اململكة

.م2030



األطراف ذات الصلة بالعمادة

وكالة الجامعة للتطوير

وخدمة المجتمع



مجاالت عمل عمادة التطوير الجامعي
والجودة النوعية



مجاالت عمل عمادة التطوير

–
–



مجاالت عمل عمادة التطوير



مجاالت عمل عمادة التطوير



مجاالت عمل عمادة التطوير



باملختصر املفيد



دور الجهات اإلدارية في تحقيق شروط
االعتماد املؤسس ي الكامل



العبارة الرسمية لإلعالن عن االعتماد

1لفترة من تم اعتماد جامعة أم القرى من قبل املركز الوطني للتقويم واالعتماد األكاديمي ل"
افق على االلتزام بمعايير املركز2023أبريل 30إلى 2019مايو  لضمان الجودة واعتماد وتو

هو هيئة مستقلة املركز الوطني للتقويم واالعتماد األكاديمي. مؤسسات التعليم العالي
. "العتماد مؤسسات وبرامج التعليم العالي في اململكة العربية السعودية
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أهم النقاط في خطاب االعتماد

سنوات، وفي حال استوفيت الشروط 4منحت جامعة أم القرى اعتماد مشروط ملدة ❑
7سيتم تحويل االعتماد إلى اعتماد كامل ملدة ( 2022يناير 31)قبل الوقت املحدد 

.سنوات

جاز للمركز التأكيد على الجامعة بأهمية االلتزام بتنفيذ التوصيات وإرسال تقارير إن❑
.الوطني للتقويم واالعتماد األكاديمي
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شروط االعتماد

:الشرط األول ❑

كل ضمان يوص ي الفريق، على سبيل األولوية، بأن تتخذ الجامعة خطوات إلعادة تقييم هي
ن الجودة الحالي الخاص بها بهدف ضمان اإلغالق التام لدورة ضمان الجودة، ال سيما م

ى االستخدام خالل تعزيز نهجها التحليلي املنهجي واملتابعة املتسقة لإلجراءات، بناًء عل
وجه القصور املناسب والكافي ملؤشرات األداء الرئيسية واملقارنة املرجعية، وضمان تحديد أ

.وتحليلها وفهمها ومعالجتها ومتابعتها بشكل مناسب
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شروط االعتماد

:الشرط الثاني❑

عديل يوص ي الفريق، على سبيل األولوية، بأن تتخذ جامعة أم القرى خطوات ملراجعة وت
بما يتماش ى مع توصيفات البرامج واملقررات، وتحديد طرق التدريس واستراتيجيات التقييم

ألدنى من مخرجات التعلم، وضمان االلتزام بمتطلبات اإلطار الوطني للمؤهالت في الحد ا
س الساعات املعتمدة، مع االتساق التام بين الفروع واألقسام والتأكد من أن التدري

.والتقييم يتم باللغة الرسمية للتعليم
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متطلبات املرحلة املقبلة
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التوصيات الشروط



متطلبات املرحلة املقبلة

م واالعتماد تنفيذ الخطط التنفيذية املرسلة إلى املركز الوطني للتقوي: التوصيات❑
األكاديمي وتسليم تقارير دورية لعمادة التطوير الجامعي والجودة النوعية

ها تكاتف جميع الجهات للوفاء بشروط االعتماد حسب خطة تعد: شروط االعتماد❑
روط وعلى عمادة التطوير الجامعي والجودة النوعية بناء على التوصيات املرتبطة بالش

.املتطلبات تمهيدا لكتابة تقرير يثبت استيفاء الجامعة للشرطين

لى االعتماد املوعد املقترح من عمادة التطوير لتسليم تقرير استيفاء شروط الحصول ع❑
.ه1441نهاية العام األكاديمي : الكامل
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فحوى الشرط األول 

دائرة 

الجودة

التقارير

املؤشرات



إغالق دائرة الجودة لضمان التحسين املستمر:أوال❑

خطط استخدام مؤشرات األداء من أجل تحديد األهداف وللتقييم األداء ووضع ال: ثانيا❑
املستقبلية بطريقة موضوعية 

الجتهااستخدام التقارير املختلفة بطريقة فعالة لدراسة أوجه القصور ومع:ثالثا❑
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فحوى الشرط األول 



خطط

تحققنفذ

حسن

دائرة الجودة: أوال

William Edwards 
Deming



متابعة•

تعديالت•

قياس•

تقارير•

أهداف•

مؤشرات•

أولويات•

خطط•

حسن خطط

تحققنفذ



دم في تستخدم لقياس مدى التق( وقد تكون وصفية)مؤشرات األداء هي معايير كمية ❑
األداء

لوغ يحدد لكل مؤشر مستوى مستهدف ويتم التحقق في وقت محدد من مسبقا من ب❑
ذلك املستوى 

تستخدم نتائج القياس لتحليل األداء وتحديد الخطوات املستقبلية❑
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األداءمؤشرات: ثانيا



يسعدد الدورات التدريبية املقدمة ألعضاء هيئة التدر : مؤشر أداء لعمادة التطوير❑

1441دورة خالل عام 100: املستوى املستهدف❑

دورة95:املستوى الفعلي❑

على ذلك ينبغي دراسة األسباب واألثر املترتب. لم يتم تحقيق املستهدف: التحليل❑
واعداد خطة تحسين للعام القادم
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1مثال 



يسعدد الدورات التدريبية املقدمة ألعضاء هيئة التدر : مؤشر أداء لعمادة التطوير❑

1441دورة خالل عام 100: املستوى املستهدف❑

دورة110:املستوى الفعلي❑

ف للعام لدى العمادة القدرة على تقديم عدد أكبر من الدورات، يرفع املستهد: التحليل❑
القادم وتوضع خطة للدورات
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2مثال 



ات يحوي الحقائق واالحصائيات واملؤشرات ونقاط القوة وأولوي: محتوى التقارير❑
التحسين

بناء على تبنى الخطة التشغيلية للعام القادم: استخدام التقرير إلغالق دائرة الجودة❑
التقرير السابق ومؤشراته وأولويات التحسين الواردة فيه

التحسينيتم عمل تقارير دورية ملتابعة تنفيذ الخطط التشغيلية وخطط:املتابعة❑
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التقارير: ثالثا



.تحديد قائمة باملمارسات والوثائق املطلوبة لتحقيق الشرط❑

.مخاطبة الجهات املعنية كل فيما يخصه❑

ه1441/ 1/ 26وتاريخ 4102000795تم إرسال تعميم لكافة الجهات للجامعة رقم ❑

ه1441/ 4/ 22وتاريخ 4102005814تم إرسال تعميم تعقيبي أول برقم ❑

ه1441/ 6/ 4و تاريخ 4102007276تم إرسال تعميم تعقيبي ثان بتاريخ ❑
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راإلجراءات املتخذة من قبل عمادة التطوي
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2019 2020

Today

Sep Oct Nov Dec 2020 Feb Mar Apr May

التعميم
Sep 25

تعميم 
1تعقيبي 
Nov 19

2تعميم تعقيبي 
Jan 29

تقرير الشروط
May 14



املساندة والكليات للعماداته 1440/ 1439للعام الجامعي السنوي التقرير استكمال ❑
.واإلدارات وتقارير البرامج السنوية لجميع البرامج الدراسية

.عة تنفيذهاتقرير البرنامج ومتاب/ وضع خطة تحسين بناء على نتائج التقرير السنوي ❑

.إعداد تقارير متابعة دورية لخطة التحسين❑

رفع الوثائق لعمادة التطوير الجامعي والجودة النوعية❑
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املطلوب في التعاميم املرسلة



ه مع أهمية وضع أولويات 1440/ 1439للعام الجامعي التقرير السنوي استكمال ❑
التحسين

صة وضع خطة تحسين بناء على نتائج التقرير السنوي أو استقطاع األجزاء الخا❑
بأولويات التحسين من الخطة التشغيلية

.إعداد تقرير متابعة مرحلي لخطة التحسين يظهر البداية في تنفيذ الخطط❑

.رفع الوثائق لعمادة التطوير الجامعي والجودة النوعية❑
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املطلوب بشكل عاجل
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مكونات خطة التحسين

الهدف ❑

مؤشر األداء واملستهدف❑

اإلجراءات التفصيلية❑

املدة الزمنية لكل إجراء❑

مسؤولية التنفيذ ❑

دليل اإلنجاز  لكل إجراء❑
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قالب مقترح

دليل اإلنجاز يذتاريخ التنف مسؤولية 
التنفيذ

اإلجراءات 
التفصلية

املستهدف مؤشر األداء الهدف
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مثال

دليل اإلنجاز يذتاريخ التنف مسؤولية 
التنفيذ

اإلجراءات 
التفصلية

املستهدف مؤشر األداء الهدف

قرار املوافقة 30 /1 /1442 وكيل العمادة 
للتدريب

ة طلب ميزاني. 1
خاصة 

بالدورات
100 عدد الدورات 

التدريبية
عدد زيادة

الدورات 
التدريبية

عقد الشركة 30 /3 /1442 املاليةاإلدارة التعاقد مع . 2
شركة تدريب

جدول الدورات 30 /4/1442 شركة التدريب إصدار . 3
جدول الدورات

تقرير الدورات
املقدمة

15/5 /1442
–

30 /8 /1442

شركة التدريب
عمادة + 

التطوير

تنفيذ . 4
الدورات
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مكونات تقرير املتابعة

تاريخ التقرير❑

تحديد نسبة انجاز اإلجراءات التنفيذية❑

مدى توفر مؤشر اإلنجاز ❑

تحليل ملستوى التقدم❑

اإليجابيات واملعوقات واإلجراءات التصحيحية إن وجدت❑
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قالب مقترح

التقريرتاريخ

مدى توفر دليل 
اإلنجاز

مستوى التنفيذ
اإلجراءات التفصلية املستهدف مؤشر األداء الهدف

غير
متوفر

متوفر لم يتم قيد
ذالتنفي

تم

التحليل



مل الجهةمتابعة مؤشرات املركز الوطني للتقويم واالعتماد األكاديمي ذات العالقة بع❑

تيجية اعتماد مؤشرات تشغيلية لكل جهة وتحديد مستهدفاتها في الخطط االسترا❑
والتشغيلية

إدارة عمل الجهة في ضوء الخطط التشغيلية واملؤشرات❑

حسينقياس املؤشرات عند اعداد التقارير السنوية واستخدامها لتحديد أولويات الت❑

إعداد خطط تحسين ومتابعة تنفيذها حتى موعد اعداد التقرير السنوي الالحق❑
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اإلجراءات طويلة املدى



طريقة رفع امللفات لعمادة التطوير 
الجامعي والجودة النوعية



38

الخطوات

كتابة مسار املجلدتشغيلتسجيل الدخول 
ادخال اسم املستخدم 

وكلمة املرور
استخدام املجلد
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التقويم الذاتي للعمادات املساندة
بجامعة أم القرى 



أهداف التقويم

:يتهدف نماذج تقويم الذاتي للعمادات املساندة بالجامعة إلى اآلت
.تطبيق معايير الجودة املتعلقة بالعمادات املساندة❑

.عةإجراء عمليات املقارنة املرجعية بين أداء العمادات املساندة بالجام❑

.ضمان الجودة والتحسين املستمر في أداء العمادات املساندة❑

.ةالجامعتبادل الخبرات وبث روح املنافسة اإليجابية بين العمادات املساندة ب❑

اد العتمتوثيق األعمال من خالل جمع األدلة والبراهين وذلك لتحقيق متطلبات ا❑
.املؤسس ي
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منهجية التقويم

ريقطعننفسهااملساندةالعمادةمنذاتيبشكلالتقويمعملياتتتم❑
الهذالعمادةتشكلهفريق/الجودةلجنة/الجودةوحدة/الجودةمسؤول)

املقاييسقوفاملناسبةالتقديراتبوضعاالستبانةتعبئةيتمحيث(الغرض
.املحددة

.وضعهمتالذيالتقدير تثبتالتيوالشواهداألدلةاملساندةالعمادةتوفر ❑

بيقها،لتطاملساندةالعماداتمعمناقشتهابعدوالنماذجاآلليةتعميميتم❑
.(دراس يفصلكلنهايةبعدالتقويمنموذجتعبئةويقترح)
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منهجية التقويم

لعمادة(2نموذج)والشواهدباألدلةقائمةبهامرفقااالستبانةارساليتم❑
.تحديدهيتمالذياملوعدفيالنوعيةوالجودةالجامعيالتطوير 

الداخليةاملراجعةفريقخاللمناملساندةالعماداتاستجاباتفحص❑
.النوعيةوالجودةالجامعيالتطوير بعمادة

تقويمالبنتائجواف  تقرير النوعيةوالجودةالجامعيالتطوير عمادةتقدم❑
نالتحسيبهدفتوصياتمنفيهجاءماتحقيقعلىللعملللعمادات،
لهاابعةالتالجامعةوكالءسعادةإلىالتقارير منصورةارسالويتماملستمر،
.الجامعةمدير ملعاليأخرى وصورةاملساندة،العمادة
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آليات التقويم 

:تستخدم املقاييس التالية لتحديد مستوى األداء

46

مستوى

األداء
التقدير

:(مستوىفغري)األولاملستوى1
ك على ال تطبق عناصر احمل( أو)ال يتوفر أي عنصر من عناصر احملك أو يتوفر قليل منها، 

.تطبق اندراً ( أو)تطبق مبستوى ضعيف جدًا، ( أو)اإلطالق، 
:(جزئياً مستوىف)الثايناملستوى2

ق بشوو ل غووري تطبوو( أو)أن عناصوور احملووك تطبووق مبسووتوى ضووعيف ( أو)تتوووفر مع ووا عناصوور احملووك، 
، وقود توجود بعو  ال تتووفر أدلوك فافيوك( أو)ال يوجد تقييا أو يوجد ول نه غوري منوت ا، ( أو)منت ا، 

.اإلجراءات احملدودة للتحسني



تابع آليات التقويم

47

(:  مستوىف)املستوى الثالث 3
يا منت ا، فما تتوفر أدلك تتوفر مجيع عناصر احملك، وتطبق مجيعها مبستوى جيد، وبش ل منت ا، ويوجد تقي

.فافيك، وتوجد إجراءات منت مك للتحسني ونتائج جيدة
(: مستوىف إبتقان)املستوى الرابع 4

، فمووا وفعوواليا منووت ا ، وبشوو ل منووت ا، ويوجوود تقيوومووتقنتتوووفر مجيووع عناصوور احملووك، وتطبووق مجيعهووا مبسووتوى 
.لنتائج السابقكونتائج مرتفعك مقارنك اب، وتوجد إجراءات منت مك للتحسني ومتنوعكتتوفر أدلك فافيك 

(:  مستوىف بتميز)املستوى اخلامس 5
، ومتميزييا منت ا وفعال ، وبش ل منت ا، ويوجد تقمتميزتتوفر مجيع عناصر احملك، وتطبق مجيعها مبستوى 

زة مقارنك ابملؤسسات ونتائج متمي، وتوجد إجراءات منت مك للتحسني وشاملك وترافميكفما تتوفر أدلك متنوعك 
.ويوجد إبداع يف ممارسات عناصر احملك، األخرى



العمادةالجوانب التنظيمية والوثائقية ب: أوال

48

جوانب التقويم 



عمادةالجوانب التنظيمية والوثائقية بال

المتطلباتم

مستوى األداء

مالحظات
12345

كل خمس .يوجد لدى العمادة خطة استراتيجية مفعلة1

أعوام

كل عام.يوجد خطة تنفيذية سنوية للعمادة مفعلة2

راتيجية تتسق الخطة التنفيذية للعمادة مع الخطة االست3

.لفةوتعكس نتائج عمليات التقويم والتقارير المخت

كل عام



توجد رؤية ورسالة وأهداف للعمادة منشورة، ويتم 4

تحديثها دوريا  

كل خمس 

أعوام

كل عام.يوجد دليل تعريفي للعمادة يحدث بصفة دورية5

وى على يتوفر بالعمادة دليل تنظيمي واضح ومفعل يحت6

يف التوص-الهيكل التنظيمي –السياسات واللوائح ) 

(.العمليات واالجراءات –الوظيفي

كل عام

كل عاميصدر عن العمادة تقرير سنوي7
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عمادةالجوانب التنظيمية والوثائقية بال

تائج يوجد خطط تحسين وتقارير متابعة بناء  على ن8

التقرير السنوي

كل عام

( رجال ونساء)يتم تطوير مهارات منسوبي العمادة 9

.بصفة دورية

كل عام

توجد مشاركة فعالة ألقسام الطالبات في أنشطة 10

.العمادة

كل عام

إحصائية بأعداد منسوبي ومنسوبات العمادة ومدى11

كفايتهم

كل عام

تفادة يتم تقويم أداء منسوبي العمادة دوريا ويتم االس12

من نتائج التقويم

كل عام
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مادةالجوانب التنظيمية والوثائقية بالع

يتم استطالع آراء المستفيدين من خدمات العمادة 13

حسينوتستفيد من نتائجه في عمليات التطوير والت

كل عام

يتم توظيف التقنيات الحديثة في التعامل مع 14

المستفيدين من خدمات العمادة

كل عام

كل عامتتوفر نماذج خاصة بالعمادة15

تفادة ويتم االساألداء  تتبنى العمادة  مؤشرات  لقياس 16

من نتائجها في المقارنة لمرجعية   

كل عام

كل عاميوجد أنشطة وفعاليات لخدمة المجتمع17
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جوانب التقويم -تابع 

 
ً
افق والتجهيزات: ثانيا الجوانب الخاصة باملر
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هيزاتالجوانب الخاصة باملرافق والتج: ثانيا

المتطلباتم

اتتوافر المتطلبات بشطر الطالبتوافر المتطلبات بشطر الطالب

مالحظاتالمتوسط 5432154321

توافر اللوحات والملصقات

1
لوحات ارشادية

2
لوحات اعالنية

3
لوحات تعليمات األمن والسالمة
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هيزاتالجوانب الخاصة باملرافق والتج: ثانيا

4
خراطيم المياه/ طفايات الحريق 

والتدريب على استخدامها

الطوارئ( مخارج)منافذ 5

خطة االخالء6

أجهزة انذار الحريق7

ليةحقيبة االسعافات األو/ صندوق 8

املتطلباتم
اتتوافر املتطلبات بشطر الطالبتوافر املتطلبات بشطر الطالب

مالح اتطاملتوس
5432154321

توافر وسائل األمن والسالمة
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هيزاتالجوانب الخاصة باملرافق والتج: ثانيا

املتطلباتم
اتتوافر املتطلبات بشطر الطالبتوافر املتطلبات بشطر الطالب

مالح اتطاملتوس
5432154321

الحاسب اآللي/ معامل التدريب 

كفاية عدد األجهزة9

كفاية التجهيزات10

11
/  مناسبة المعامل لعدد المتدربين

المنسوبين

وسائل األمان والسالمة بالمعامل12

13
ارشادات استخدام / تعليمات

المعمل

جدول استخدام المعمل14

االتصال باإلنترنت15

التواصل بشطر الطالبات16
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هيزاتالجوانب الخاصة باملرافق والتج: ثانيا

املتطلباتم
اتتوافر املتطلبات بشطر الطالبتوافر املتطلبات بشطر الطالب

مالح اتطاملتوس
5432154321

القاعات والمكاتب

مناسبة التجهيزات17

االضاءة18

المكيفات والتهوية19

مناسبة المساحة للمنسوبين20
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هيزاتالجوانب الخاصة باملرافق والتج: ثانيا

املتطلباتم
اتتوافر املتطلبات بشطر الطالبتوافر املتطلبات بشطر الطالب

مالح اتطاملتوس
5432154321

مرافق وتجهيزات أخرى

النظافة العامة21

كفاية دورات المياه22

نظافة دورات المياه23

الصيانة الدورية لدورات المياه24

كفاية مواقف السيارات25



59

مجوانب التقوي–تابع 

 
ً
املحكات املتعلقة بكل عمادة : ثالثا

 ملعايير الجودة
ً
من العمادات املساندة طبقا
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نماذج لبعض املحكات املتعلقة لبعض العمادات املساندة

عمادة البحث العلمي

مالح اتقائمك األدلكتقدير احمل اتاحمل ات/املعيار الفرعيالرقا
54321

وإدارتهالعلميللبحثالتخطيط7-1
7-1-1

مع رسالتها تضع املؤسسك خطك حمددة ومعلنك ألنشطك البحث العلمي تتناسب
*. نمويكوأهدافها، وتسها يف حتقيق التوجهات الوطنيك واألولوايت الت

.ابع تطبيقهايوجد لدى املؤسسك آليات لتحديد أولوايت البحث العلمي، وتت7-1-2

7-1-3
لبحث العلمي يف تطبق املؤسسك سياسات وآليات تضمن توفري فرص متناسبك ل

.مجيع وحداهتا وفروعها وشطري الطالب والطالبات

7-1-4
يك الف ريك، تتوفر لدى املؤسسك سياسات وإجراءات مطبقك حلمايك حقوق املل 

.والتزام الباحثني بضوابط وأخالقيات البحث العلمي

7-1-5
إن )حثيك تطبق املؤسسك لوائح وإجراءات لتن يا عمل املرافز وال راسي الب

.  ش ل دوريمبا يضمن حتقيق أهدافها وففاءهتا، وتقوم فعاليتها ب( وجدت

7-1-6
تجاري تطبق املؤسسك سياسات وإجراءات حمددة للتسويق واالستثمار ال

. حقوقهالالبت ارات واإلنتاج العلمي ملنسوبيها، ومبا ي فل للباحثني
ثك ومعلنك لإلنتاج العلم7-1-7 .  ي ملنسوبيهايوجد لدى املؤسسك قواعد بياانت حمدَّ

7-1-8
رات أداء حمددة، تطبق املؤسسك آليات مناسبك لقياس إنتاجها البحثي وفق مؤش
*. ني والتطويروتعد التقارير السنويك عنها، ويستفاد من النتائج يف التحس

املعيار
:السابع
البحث 
العلمي 
ارواالبت 
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نماذج لبعض املحكات املتعلقة لبعض العمادات املساندة

عمادة التعلم اإللكتروني والتعليم عن بعد

املعيار
:الثالث
ا التعلي
والتعلا

مالح اتقائمك األدلكتقدير احمل اتاحمل ات/املعيار الفرعيالرقا
54321

نهاوحتسياألفادمييكالربامججودةضمان3-3

3-3-8

بيئةوالاإللكترونيةالخدماتالمؤسسةتوفر

وفقمتقدالتيوالمقرراتللبرامجالمناسبة

عنيمالتعلونمطاإللكترونيالتعلمأسلوب

.طالنمبهذاالخاصةالمعاييروتحققبعد،
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نماذج لبعض املحكات املتعلقة لبعض العمادات املساندة

عمادة الدراسات العليا

املعيار
:الثالث
االتعلي
والتعلا

مالح اتقائمك األدلكاحمل ات/املعيار الفرعيالرقا
54321

العلياالدراساتبرامج3-5

3-5-1
الدراسيكواخلططالتعلاخمرجاتأنمنللتحققآلياتاملؤسسكتطبق
املعايريمعفقوتتالعلياالدراساتيفاملؤهلوطبيعكمستوىمعتتناسب

*.(فسق)للمؤهالتالسعودياإلطارومتطلباتواملهنيكاألفادمييك

ذوييسالتدر هيئكأعضاءمنال ايفالعددتوفرمناملؤسسكتتحقق3-5-2
.العلياالدراساتلربامجاملالئمكواخلرباتاملؤهالت

.املعتمدةالقبولوشروطمبعايريالعلياالدراساتبرامجالتزاماملؤسسكتتابع3-5-3

3-5-4
دراساتالوطالبالتدريسهيئكأعضاءومسؤولياتأدواراملؤسسكحتدد
االلتزاممنوتتأفدفعال،بش لهباتعريفهاويتاعليها،واملشرفنيالعليا
.هبا

ومعدالتا،العليالدراساتطلبكملتابعكوآلياتن اماً املؤسسكتطبق3-5-5
.هلاالالزمالدعاوتقدمتقدمها،

وجودةالعلياالدراساتبرامجففاءةلتقيياوآلياتن اماً املؤسسكتطبق3-5-6
.والتطويرحسنيالتيفالنتائجوتستخدماملستفيدين،مبشارفكخمرجاهتا
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نماذج لبعض املحكات املتعلقة لبعض العمادات املساندة

عمادة القبول والتسجيل

املعيار
:  الرابع

الطالب

مالح اتقائمك األدلكتقدير احمل اتاحمل ات/املعيار الفرعيالرقا
54321

الطالبقبول4-1
علىالطالبوتوزعك،واملعادلوالتحويلالقبولومعايريسياساتبتطبيقاملؤسسكتلتزم4-1-1

*.ومعلنكوعادلكحمددةآلياتوفقاألفادمييكالربامج

فيمااألفادمييكوالربامجال لياتلتوصياتاالستجابكت فلإجراءاتاملؤسسكتعتمد4-1-2
.املتاحكرداملوامعيتناسبومباالربامج،يفلقبوهلااملخططالطالبأعدادخيص

4-1-3
واسرتجاعجيلوالتسالقبولعملياتإلدارةفعاالً إل رتونياً ن اماً املؤسسكتعتمد

تيحويدراستها،مدةخاللالطالبتقدمومتابعكاإلحصاءات،وطلبالبياانت
.املناسبكوالسرعكابلسهولكللطلبكاإلل رتونيكاخلدمات

4-1-4
تقدميها،ومنطتقدمهااليتواملقرراتالرباموجأبنواعاملتعلقكاملعلوماتفافكاملؤسسكتتيح

طلباتتقدميقبلاجلميعمتناوليفت ونحبيثوغريها،واخلودمات،املاليك،والت اليف
.االلتحاق

الطالبسجالت4-2

4-2-1
وآلياتاهاحمتو حتددالطالبسجالتإلدارةواضحكوقواعدسياساتاملؤسسكتطبق

*.هامناحتياطيكنسختوفريمعإليها،والوصولوسريتهاوحف هامحايتها

الطالب،جنتائوتسلياالسجالتلتحديثومناسبكحمددةإجراءاتاملؤسسكتطبق4-2-3
.احملددالوقتيفوإعالهنا

4-2-4
.تخرجالملتطلباتطالبفلاستيفاءمنللتحققفاعلكآليكاملؤسسكتضع
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نماذج لبعض املحكات املتعلقة لبعض العمادات املساندة

عمادة تقنية املعلومات

املعيار
:السادس
املوارد
كاملؤسسي

مالح اتقائمك األدلكتقدير احمل اتاحمل ات/املعيار الفرعيالرقا
54321

املعلوماتتقنيك6-2
6-2-1

احتياجاهتااسبتناليتال افيكالتقنيكوالتجهيزاتالبنيكاملؤسسكتوفر
*.واإلداريكوالتعليميكاألفادمييك

مجيعيفيكالتقنللتجهيزاتالدوريكوالصيانكابلتحديثاملؤسسكتقوم6-2-2
.مناسبكآليكوفقوحداهتا

6-2-3
.التقنيكللتجهيزاتالفّعالاالستخداملتن ياآلياتاملؤسسكتطبق

6-2-4
.يكوالشخصاملؤسسيكاملعلوماتألمنمناسبكأن مكاملؤسسكتطبق

6-2-5
وللموظفنيريسالتدهيئكألعضاءالالزمالفينوالدعاالتدريباملؤسسكتوفر

.واالتصاالتاملعلوماتلتقنياتاملستخدمنيوللطلبك

6-2-6
التقنيك،هاملصادر األخالقياالستخداملتن ياسلوكقواعداملؤسسكتضع
.هباااللتزاممنالتحققويتا

يفالنتائجمنادويستفابنت ام،التقنيكالتجهيزاتففاءةاملؤسسكتقيَّا6-2-7
.والتطويرالتحسني

6-2-8
.واالتصاالتكاإلدارياألن مكيفبفاعليكاملعلوماتتقنيكاملؤسسكتستخدم
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نماذج لبعض املحكات املتعلقة لبعض العمادات املساندة

عمادة شؤون أعضاء هيئة التدريس واملوظفين

املعيار
: اخلامس
هيئك 

التدريس
نيواملوظف

مالح اتقائمك األدلكتقدير احمل اتاحمل ات/املعيار الفرعيالرقا
54321

واالستبقاءالتوظيف5-1

5-1-1
هيئكمناملناسبكواخلرباتاملؤهالتذويالستقطاباملؤسسكختطط

وإجراءاتياساتساملؤسسكوتطبقاحتياجاهتا،علىبناءً واملوظفنيالتدريس
.اخلدماتوإهناءوالتوظيفوالرتشيحلالستقطابومعلنكعادلك

وخرباتمؤهالتومصداقيكصحكمنللتحققفاعلكآلياتاملؤسسكتطبق5-1-2
.منهامؤهالتعلىحصلوااليتاملؤسساتومسعكللوظائف،املرشحني

5-1-3
اإلدارينيواملوظفنيالتدريسهيئكمنال ايفالعدداملؤسسكلدىيتوفر

*.املختلفكمبهامهاللقياماملناسبك؛املؤهالتذويوالفنيني

والتقومياملهينالتطوير5-2

.اجلددواملوظفنيالتدريسهيئكوتدريبلتهيئكفعَّالكبرامجاملؤسسكتُقدم5-2-1

5-2-2
حديثياصكوخبالتدريس،هليئكالالزمواملهيناملايلالدعااملؤسسكتقدم
الشخصي،جيهالتو توفري:مثل)والبحثيكالتعليميكاجملاالتيفاخلربة،

.(البحثيكامشروعاهتتطويريفومساعدهتاالبحثيك،الفرقيفوإشرافها

التدريسهليئكصيوالشخاملهينللتطويرومناسبكعادلكفرصاً املؤسسكتُتيح5-2-3
.واملوظفني

5-2-4
تطويرعلىواملوظفنيالتدريسهيئكلتحفيزفاعلكآلياتاملؤسسكتوفر

.أدائها
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نماذج لبعض املحكات املتعلقة لبعض العمادات املساندة

عمادة شؤون الطالب

املعيار
:  الرابع
شؤون 
الطالب

مالح اتقائمك األدلكتقدير احمل اتاحمل ات/املعيار الفرعيالرقا
54321

وواجباهتاالطالبحقوق4-3
حولالطالبآراءعوتستطلهبا،تعريفهاويتاوواجباهتا،الطالبحقوقاملؤسسكحتدد4-3-1

*.وفاعليتهاتطبيقهامدى

الطالب،خالفاتمباملتعلقكالتأديبيكوالعقوابتالتن يميكاللوائحاملؤسسكتضع4-3-2
.تطبيقهاوتتابعبت لماهتا،اخلاصكواإلجراءات

4-3-3
.لكالصذاتواللجاناجملالسيفللطالبمناسباً متثيالً املؤسسكتعتمد

واإلرشادالتوجيه4-4

وبرامجخططوفق،واإلرشادالتوجيهخدماتلتقدميوشامالً فعاالً ن اماً املؤسسكتعتمد4-4-1
*تنفيذهاتابعكملاملناسبكاآللياتوحتددومناسبك،وفافيكمؤهلكفوادرخاللومنحمددة،

4-4-2
ألنواعال املهمهافيضمنمباوتوجيهها،اجلددالطالبلتهيئكبرانجماً املؤسسكتقدم

.وواجباهتاوحقوقهاهلا،املتاحكواإلم انياتاخلدمات

مباللطلبكاملهينوالتوجيهاألفادمييلإلرشادفّعالكوبرامجخدماتاملؤسسكتقدم4-4-3
.احتياجاهتامعيتناسب

4-4-4
واملتفوقنيبدعنيواملاملوهوبنيالطالبعلىللتعرفمناسباً تن يماً املؤسسكتعتمد

.دعاوالالتحفيزيشملمبامنها،فئكفللرعايكبرامجوتضعواملتعثرين،
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نماذج لبعض املحكات املتعلقة لبعض العمادات املساندة

عمادة شؤون املكتبات

املعيار
:الثالث
االتعلي
والتعلا

املعيار
:  الثامن

الشرافك 
يكاجملتمع

مالح اتقائمك األدلكتقدير احمل اتاحمل ات/املعيار الفرعيالرقا
54321

التعلامصادر3-6

3-6-1
التعلاصادرملاملناسبوالنوعيال ميالتوفريت فلفاعلكآلياتاملؤسسكتطبق

أوقاتيفوتتيحهادين،املستفيوفافكالربامجاحتياجاتعلىبناءً هبا،املرتبطكواخلدمات
*.ومناسبكفافيك

العددهلاتوفرو ب فاءة،التعلاومصادرامل تبكإلدارةوإجراءاتآلياتاملؤسسكُتطبق3-6-2
.املؤهلنيمنواملناسبال ايف

3-6-3
االستخداممنالتدريسوهيئكالطالبلتم نياملناسبوالتدريبالدعااملؤسسكتقدم
.خدماهتاوفافكوامل تبكالتعلاملصادرالفّعال

3-6-4
الصغرية،عاتوللمجمو الفرديلالستخدامفافيك،وجتهيزاتمرافقابمل تبكتتوفر
.اخلاصكاالحتياجاتولذوي

وتبادلاتحكإلوالدوليكاحملليكواملرافزاملؤسساتمعللتعاونآلياتاملؤسسكتفعل3-6-5
.املستفيدينحاجاتتلبيكيضمنمباواملراجعاملصادر

3-6-6
الوصولتفيدينللمستتيحمناسبكإل رتونيكوأن مكمعلوماتقواعداملؤسسكلدىيوجد
.خارجهاأواملؤسسكداخلمنالعلميكواجملالتالبحثيكواملواداملعلوماتمصادرإىل

اجملتمعيكالشرافكتفعيل8-2
املختلفكومصادرهامرافقهامناالستفادةفرصكللمجتمعاملؤسسكتتيح8-2-6

.(واملعاملالدراسيك،والقاعاتالرايضيك،واملالعب،امل تبك:مثل)
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نماذج لبعض املحكات املتعلقة لبعض العمادات املساندة

عمادة التطوير الجامعي والجودة النوعية

املعيار
:الثاين

احلوفمك 
والقيادة
اإلداريك

املعيار
:الثالث
ا التعلي
والتعلا

مالح اتقائمك األدلكتقدير احمل اتاحمل ات/املعيار الفرعيالرقا
54321

اجلودةضمانإدارة2-5
2-5-1

مجيعويشمليا،العلابإلدارةيرتبطوإدارهتا،اجلودةلضمانفعالن امابملؤسسكيتوفر
*.ووحداهتاأنشطتها

.ودةاجلضمانملتطلباتاملناسبوالبشريواملايلاملاديالدعااملؤسسكتقدم2-5-2

2-5-3
ضمانعملياتيف(والطالبواملوظفنيالتدريسهيئك:مثل)املستفيدينمجيعيشارك
.اجلودة

وحتسينهااألفادمييكالربامججودةضمان3-3

3-3-1
األفادمييكامجالرب وحتسنيوتقوميملراجعكواضحكوإجراءاتسياساتاملؤسسكلدىيوجد

حتديدضمنوتتاملواقع،مجيعيفوالتعلياالتعلاجودةوضمانالدراسيك،واملقررات
*.املستوايتفافكعلىبذلكاخلاصكوالصالحياتاملسؤوليات

3-3-2
السنويكقاريرالتومراجعكالتعليميكالعمليكجودةلضماندوريكإجراءاتاملؤسسكتطبق
وتتخذملؤسسك،واوال لياتالربامجمستوىعلىمتخصصكجلانِقبلمنالربامججلميع

.والتطويرللتحسنياملناسبكاإلجراءات

وخمرجاتنياخلرجيخصائصحتققمدىوتقيياملراقبكوإجراءاتن ماً املؤسسكتطبق3-3-3
*.املستوايتفافكعلىاملستهدفكالتعلا


