
طريقة رفع ملفات الجودة ومشارك$#ا  
مع 

عمادة التطوير الجام?ي والجودة النوعية
One Drive باستخدام



يستخدم كل قسم أكاديمN حساب One Drive الخاص بالقسم.  •

ينشأ مجلد باسم (وثائق الجودة قسم ــــــ  كلية ــــــــ العام الدراN`a ـــــــ) ويستخدم هذا املجلد بصورة دائمة إلضافة •

الوثائق. 

ينشأ رابط لكل مجلد بالخطوات املوضحة gي هذا الدليل. •

طريقة إنشاء املجلد ومشاركتھ مع عمادة 

التطوير الجام?ي والجودة النوعية 



أوال: اختيار مشاركة املجلد: 

 gي طريقة عرض القائمة يتم الوصول إrى خيار املشاركة كالتاrي: 

١٢



وgي طريقة عرض الصورة املصغرة الجانبية يكون الوصول كالتاrي: 

١٢



ثانيا: نسخ رابط املشاركة 



يتم لصق الرابط gي ملف docx ويرسل كل قسم رابط امللفات إrى املسؤول بالكلية (مشرف وحدة الجودة أو وكيل •

التطوير أو من تكلفھ الكلية �#ذه املهمة) عن رفع امللفات للعمادة بعد مراجع$#ا. 

يمكن أن يعطي القسم صالحيات التعديل ع�ى املجلد ملنسق الكلية عن طريق الخطوات التالية: •



أوال: اختيار مشاركة املجلد: 



ثانيا: ادخال ال��يد االلك��وني الجام?ي للمنسق 



ثالثا: الضغط ع�ى إرسال 



يـــتم تجـــميع روابـــط الـــ��امـــج املـــختلفة gـــي مـــلف docx  أو pdf  يـــحوي روابـــط جـــميع الـــ��امـــج بـــاألقـــسام، عـــ�ى أن تـــكون 

الروابط حية قابلة للضغط عل�#ا (كاملة أو مختصرة) وفقا للجدول التاrي: 

روابط وثائق الجودة للبرامج األكاديمية

كلية .......................................اسم الكلية
......... ...........14 - ............14العام الجامعي

مالحظاترابط وثائق البرنامجمسمى البرنامجمسلسل

بكالوريوس....................1

بكالوريوس....................2

بكالوريوس....................3

دبلوم ........................4



يرسل املسؤول من الكلية  لرفع امللفات للعمادة امللف املجمع ع�ى ال��يد االلك��وني لعمادة التطوير •

quality@uqu.edu.sa  ويتم كذلك إرسال خطاب رسمN بامللف املجمع إrى سعادة عميد التطوير الجام?ي والجودة 

النوعية. 

يعت�� كل قسم مسؤوال مسؤولية أساسية عن حفظ وتحديث امللفات الخاصة بھ وسيقتصر دور العمادة ع�ى االطالع •

ع�ى امللفات عن طريق الضغط ع�ى الرابط، ولن يمكن ذلك فريق العمادة من حذف أي ملف أو التعديل عليھ. 

• .Nأو تق� Nير�ى من جميع األقسام االحتفاظ بنسخ احتياطية ع�ى قرص تخزين خار�ي تحسبا ألي خلل ف�

ير�ى رفع امللفات بصيغ pdf أو docx  أو xlsx أو jpeg  أو   png وعدم استخدام صيغ تحتاج إrى برامج خاصة للفتح.•

mailto:quality@uqu.edu.sa

