
 دليل الطالب للجودة 

 املؤسسي االعتماد يف الطالب دور
 

  جامعة من تتخرج أن معين وما ؟ التعليم يف االكادميي االعتماد ننشـد ملاذا

 ؟ معتمدة

           اجملتمع ثقة وكسب متميز تعليم علي احلصول يف كطالب حقك لضمان

  الدراسية الربامج أن من التأكد خالل من ذلك ويتم العمل سوق تقدير و

  كل املستمر والتحسني اجلودة متطلبات تليب املعتمدة (األكادميية األقسام)

 معلومات وتوفر الضعف نقاط وحتديد األداء قياس على املبين دراسي عامل

  الدراسية بالربامج املعنيني من وغريهم العمل، وأرباب للطلبة، ودقيقة واضحة

  خمرجات لتحقيق الالزمة الشروط يوفر األكادميي االعتماد ان كما ،

  ومتطلبات العاملية املعايري مع لتتفق ، هلا املستمر والتطوير املستهدفة التعلم

 .واجملتمع الطلبة، حاجات وتليب العمل سوق
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 باجلامعة التعليم جودة نظم تطبيق يف الطالب دور
 

  ... أنت هو باجلامعة التعليم العملية حمور أن تعرف أن جيب  :الطالب اخي

  األنشطة ، املوظفني تدريس هيئة اعضاء  ، العلمية التجهيزات ،املرافق ، املباني

  األساسي غرضها وغريها وتدريبات وامتحانات حماضرات من التعليمية

  مبهاراتك ترتقي لكي الالصفية األنشطة وكذلك العلمي مبستواك االرتقاء

  حدة فيه تزداد الذى العمل سوق يف املنافسة على قادرًا وجتعلك تؤهلك اليت

  يف اخلدمات هذه حتسني يف دورك فإن هنا ومن يوم بعد يومًا املنافسة

  العملية حماور يف اجلودة نظم لتطبيق األساسي الدور هو جامعتك

 : اآلتية احملاور خالل من وذلك ، التعليمية



 :العلمي القسم  :اوالاًُ

التهوية  -حيث املساحةالنظرية من املكان املخصص للمحاضرات توفري 

 اخل.. النظافة  –الصوت  –واإلضاءة 
 –قاعة ) توفري املكان املخصص لتلقى اجلزء العملي أو التطبيقي من املقرر 

 ( .  اخل.. -مستشفى –معمل 
 ارتباط اجلزء العملي والتطبيقي والزيارات امليدانية باجلزء النظري 

 .  متابعة احلرص على االستفادة من الدروس العملية أو التطبيقية
وال  (وجدانيه-مهاريه-معرفيه)تقيس االمتحانات مجيع جوانب التعلم 

 .فقطاملعريف تركز على اجلانب 

،  مهارات االتصال ، مهارات التفكري، حل املشكالت )تطوير مهارات الطالب 

 ...(العمل اجلماعي ، القيادة ، نت  اإلنرت، مهارات التعلم مدى احلياة 
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 :العلمي القسم  :اوالاًُ
   .واالختبارات والدراسة والتسجيل القبول عملية تنظيم لوائح اعالن

 تلقي قنوات وتوفري االمتحان لنتائج الطالب التماسات مع التعامل قواعد اعالن

 .التعليمية العملية سري ضمان حيقق مبا هلا واالستجابة الطالب شكاوي

 .االمتحانات أساليب تطوير

 .واالختبارات املعلنة املقررات حمتوى بني توافق

 .االمتحانات إجراء عند املناسبة القاعات توفري

 .الكلية فى الطالب تقويم عدالة من التأكد

 .االمتحانات بنتائج الطالب إلعالم متعددة آليات توفري

 .املتبعة واالمتحانات التقويم نظم عن الطالب اراء استطالع

   .درستها اليت املقرر جوانب جلميع االمتحان مشولية من التأكد
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 :العلمي القسم  :اوالاًُ
   .واضح بشكل املشكالت حتديد على قدرتك لتطوير تعليمية انشطة الدراسي الربنامج يوفر
 عن والبحث املشكالت حتليل على قدرتك لتطوير تعليمية انشطة الدراسي الربنامج يوفر

 .هلا حلول
 ما حسب معلوماتك حتديث على قدرتك لتطوير تعليمية انشطة الدراسي الربنامج يوفر

   .ختصصك يف يستجد
 اجملموعات مع بفاعلية العمل على قدرتك لتطوير تعليمية انشطة الدراسي الربنامج يوفر

   .العمل وفرق
   .االتصال يف مهاراتك لتطوير تعليمية انشطة الدراسي الربنامج يوفر
 جمال يف التقنية استخدام يف مهاراتك لتطوير تعليمية انشطة الدراسي الربنامج  يوفر

   .العمل
 .النتائج عن التعبري يف مهاراتك لتطوير تعليمية انشطة الدراسي الربنامج يوفر
 .التوصيات عن التعبري يف مهاراتك لتطوير تعليمية انشطة الدراسي الربنامج يوفر
 .لعملك الالزمة املعارف لتطوير تعليمية انشطة الدراسي الربنامج يوفر



 :العلمي القسم  :اوالاًُ
 .لعملك الالزمة املهارات الدراسي الربنامج يوفر

  سوق يف حتتاجها اليت املهارات لتطوير تعليمية انشطة الدراسي الربنامج يوفر

 العمل

  انك تعتقد اليت املهارات لتطوير تعليمية انشطة الدراسي الربنامج يوفر

 اجلامعة لك لتقدمها حباجة

 .الالزمة والدعم املساعدة الدراسي الربنامج يوفر

 .تعليمي بدعم اخلاصة املصادر الدراسي الربنامج يوفر

 .والدقة بالسرعة االمتحانات نظم تتسم

 .االمتحانات لنظم والشفافية العدالة

 .الغش حاالت مع املتبعة القواعد بالفعل تطبق
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 :العلمي القسم  :اوالاًُ

نتائج االمتحانات لكى تقف على أسباب  يف اتاحة فرصة مناقشة أستاذك  

 أخطائك
 .توفري آلية اإلعالن عن أماكن عقد االمتحانات الفصلية والنهائية

 .توفر لك الكلية أماكن مناسبة لعقد االمتحانات النظرية او العملية
 .توفري بيئة مناسبة للطالب ذوى احلاالت املرضية وذوى االحتياجات اخلاصة

 استخدام أساليب متنوعة يف اإلعالن عن نتائج التقويم 
التعليم  عمليتىاستخدام أساليب التقويم املختلفة على حنو مستمر خالل 

 والتعلم

 .يتيح االرشاد االكادميي واملهين املناسب خالل دراستك
 .جتهيزات اجهزة احلاسب اآللي وفق احتياجات الطالب

 .توفر برامج تدريبية الستخدام التقنيات احلديثة 
 توفر برامج للتدريب امليداني بهدف تطوير املهارات الطالبية

 .يتأكد ان ما تعلمته يف اجلامعة مهم جدا ملستقبلك

 

 دليل الطالب للجودة 



 التدريس هيئة عضو :ثانياًًُ

 .للمحاضرة احملدد باملوعد  يلتزم

 .الطالب نظر وجهات تقبل و املناقشة

 .وواجباتهم الطالب حقوق ومراعاة اجلامعي النظام احرتام

   آرائهم إىل واالنتباه للطالب، اإلنصات حيسن

  عليها التغلب يف ملساعدتهم الطالب مشكالت يتفهم

 .الكرتونيا والغياب احلضور بتسجيل يلتزم

   .الطالب تساؤالت على ليجيب املكتبية الساعات يف يتواجد

 احملاضرة يف الطالب ليضبط شخصيته يوظف

 .ومنطقية متسلسلة باحملاضرة أفكاره

 . احملاضرة داخل يفعله ملا اجليد التخطيط
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 التدريس هيئة عضو :ثانياًًُ

  . مفيد هو مبا احملاضرة وقت استثمار

   وواضح مبسط بشكل احملاضرة أثناء املعلومات تقديم

 . البعض بعضها مع مرتابط بشكل  احملاضرة عناصر تقديم

 . احملاضرة يف الرئيسية النقاط ابراز

  .احملاضرة أثناء املشاركة يف متساوية فرصًا الطلبة اعطاء

 .هلا احملددة الزمنية للمدة مناسب احملاضرة حمتوى

  اللفظية، كالتلميحات) الصوت نربات بتنويع الطلبة انتباه اثارة

   اخل...االشارات

 . احملاضرة أثناء الطالب دور يفعل

 .القادمة احملاضرة يف هلم سيقدمها اليت املوضوعات للطالب حيدد

 .(...شفافيات، البوربوينت،) احلديثة التعلم تقنيات استخدام

 .الدراسية والواجبات االمتحانات ألوراق تصحيحه يف العدل يتحرى
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 التدريس هيئة عضو :ثانياًًُ

 .الدراسية والواجبات االمتحانات ألوراق تصحيحه يف العدل يتحرى

 .احملاضرة داخل ضوابط من يتبعه فيما طالبه مع يعدل

 .إجاباتها عن للبحث التفكري على الطالب تشجع أسئلة يطرح

 .مناقشاتهم يف بناءه بطريقة طالبه نقد إىل يلجأ

   .للمادة شاملة اختباراته أسئلة طرح

 .الواحد االمتحان يف صعوبتها مستوى يف األسئلة تتدرج

 .املناسب الوقت يف الدورية االختبارات نتيجة يعلن

 .التقويم يف وزنًُا هلا ليجعل الواجبات يتابع

  الطالب تقدم مبدى مهتم

 .العملي والتطبيق النظريات بني يربط

 .احملاضرات يف واملناقشة االسئلة على الطالب يشجع

 .الدراسي الفصل مدار على منتظم بشكل الواجبات يوزع
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 التدريس هيئة عضو :ثانياًًُ
 .الدورية االختبارات ألسئلة النموذجية اإلجابات يقدم

 الفردية الفروق ملواجهة طالبه بها يكلف اليت األنشطة يف ينوع

 .عليها ومسيطرًا العلمية مادته من متمكنًا يبدو

 .جيد بشكل يغطيها حبيث املقرر موضوعات يتناول

 .جماله يف العلمي التقدم مع متفقًا يقدمه الذي املقرر حمتوى جيعل

 .املعرفة من متعددة جماالت على االطالع واسع يبدو

 .الصعب إىل السهل من احملاضرة لعناصر تناوله يف ينتقل

 .حماضراته يف العالية لكفاءته الذاتي باالنضباط الطالب يتسم

 .للمحاضرة تناوله أثناء اجملهول إىل للطالب املعلوم من يتدرج

 .معهم ويناقشها يصححها بل اخلاطئة الطالب إجابات من يسخر ال

 .الدراسي العام بداية يف التقويم درجات توزيع

 .طالبه مع تفاعله يف واضح بشكل ملادته متحمس

 .احملاضرة داخل الطالب بإجنازات وتقديرًا إعجابًا يبدي

 .التعلم يف االستمرار على الطالب يشجع تدريسه التدريس هيئة عضو أسلوب
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  املكتبات عمادة :ثالثاًًُ

 استعارتها وسهولة باملكتبة باملقرر املتعلقة املراجع عدد كفاية

 .واملسائية الصباحية الفرتة خالل املكتبة عمل ساعات مالئمة

 . اإلنرتنت خدمات توفر

 كافية حاسب اجهزة عدد توفر

 املذاكرة قاعات توفر

   الداخلي االطالع خدمة

   والتوجيه اإلرشاد خدمة

   واالستفسارات األسئلة على والرد املرجعية اخلدمة

 والتصوير الطباعة خدمة

   اخلارجية اإلعارة خدمة

 واجملالت اليومية الصحف على االطالع خدمة

 االلكرتونية البيانات وقواعد االنرتنت شبكة على اآللي البحث خدمة

   اجلامعة ملكتبات املوحد االلكرتوني الفهرس يف البحث خدمة
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 والتسجيل القبول عمادة :رابعاًًُ

   . الطالبات/الطالب احلسن االستقبال

 .املستجد الطالب استفسارات كافة على اإلجابة

 على التعرف على الطالبة/الطالب تساعد كتيبات الطالب شئون موظف لدى

   . باجلامعة الدراسة نظام

  زمن فى اجلامعية البطاقة استخراج على والتسجيل القبول عمادة تسعى

 . مناسب

  بالسرعة األكادميى السجل على احلصول تسهل والتسجيل القبول عمادة

 . املطلوبة والكفاءة

 األكادميية لألنظمة التعريفي الدليل

 دليل الطالب للجودة 



 الطالب شؤون عمادة :خامسااًُ

 .الدينية الشعائر ألداء مناسبة مرافق توفر

 .والرتفيه الالمنهجية باألنشطة اخلاصة املناسبة التجهيزات توفر

 .معها بالتفاعل ترتدد فال الثقافية األنشطة يف املشاركة فرصة الطالبة/للطالب تتيح

 . بها املشاركة على فاحرص املتنوعة الثقافية اخلدمات تتيح

 موقع من متابعتها وميكنك والطالبات للطالب املناسب بالوقت الثقافية اخلدمات تتيح

 . العمادة

 .املتنوعة الرياضية األنشطة عن للطالب تعلن

 .املختلفة الرياضية لألنشطة اجلوائز توفر

 . والطالبات الطالب رغبات الكافيرتيا حمتويات تلبى بأن تسعى

 .والطالبات للطالب مناسب الكافيرتيا موقع يكون بأن تسعى

 . مناسبة الكافيرتيا خدمات أسعار تكون بأن تسعى

 . بالنظافة ( شراب – طعام ) الكافيرتيا حمتويات تتسم بأن تسعى
 :الطالب شؤون عمادة لوائح

 وواجبات حقوق اجلامعي الطالب ميثاق ،التدخني مكافحة الئحة ،للطالب التأديبية الالئحة
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 للطالب الطبية اخلدمات :سادساًًُ

  الطالبة/للطالب املناسبة الصحية اخلدمات لتقديم على باجلامعة الطبية اخلدمات تعمل

 .زحام وبدون

 تقديم يف بالكفاءة الطبية العيادة يف العاملني أداء يكون بأن باجلامعة الطبية اخلدمات تعمل

 . والطالبات للطالب الصحية الرعاية
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 اخلاصة االحتياجات ذوي الطالب خدمات :سابعاًًُ

 بذوي خاصة مياه دورات توفري على باجلامعة املعاقني خبدمات املختصة اجلهات تعمل

 . اخلاصة االحتياجات

 وورق املنظفات وتوفري املياه دورات يف اجليدة النظافة على تعمل والصيانة التشغيل ادارة

   .التنشيف

 .الكايف بالعدد اخلاصة االحتياجات ذوى لسيارات خاصة مواقف اجلامعة توفر

 اخلاصة االحتياجات لذوي املتميزة الطالبية واألفكار اإلبتكار مركز برنامج

 اخلاصة االحتياجات ذوي  لدعم اجلامعة سياسات

 اخلاص االحتياجات ذوي والطالبات الطالب لدعم وثيقة

 العمرانية البيئة يف الشامل للوصول اإلرشادي الدليل

 الربية النقل وسائط دليل

 اخلاصة االحتياجات ذوي بيئة تطوير منوذج

 اخلاصة االحتياجات لذوي املتميزة الطالبية واألفكار اإلبتكار مركز برنامج

 اخلاصة االحتياجات لذوي اإللكرتوني التدريب منصة

 اخلاصة االحتياجات لذوي بالزلفي االسنان عيادات يف موعد حجز منوذج
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   املتميزة الطالبية واالفكار االبتكار مركز :ثامناًًُ

 .للمبتكر البيانات وقواعد املعلومات مصادر توفري

 .وجه أعلى على ابتكاره لتحقيق الالزمة االحتياجات توفري يف املبتكر مساعدة

 . االخرتاع براءة وتسجيل وتوثيق املبتكر حقوق حفظ

 .االبتكارات وتسويق لدعم واملؤسسات الشركات مع التواصل

 .ودوليا حمليا والفعاليات املعارض يف االبتكارات مشاركة دعم
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   األعمال وريادة لالبتكار اجملمعة جامعة جائزة :تاسعا ًُ

 ) النماذج تعبئة ثم ومن والتسجيل اجلائزة موقع على الدخول :للجائزة الرتشيح طريقة

   ( خترج مشروع – اعمال ريادة – ابتكار
 :اجلائزة فروع

 على االكتشاف أو االبتكار تقديم املستوى هذا يف يتم املتميز، االبتكار جائزة :األول الفرع

 .االبتكار هذا يقدمها اليت واحللول الوظائف حتديد خالله من وميكن أولي منوذج هيئة

 الريادي املشروع تقديم املستوى هذا يف يتم املتميز، األعمال ريادة مشروع جائزة :الثاني الفرع

 دراسة بها مرت اليت األولية والنماذج للمراحل توضيحي وصف مع جتاري منوذج شكل على

 .االقتصادية اجلدوى

 جمال يف التخرج مشروع تقديم الفرع هذا يف ويتم التخرج، مشاريع جائزة :الثالث الفرع

 .التعلمية املؤسسات يف العلمي التخصص

 .التخرج ومشاريع االعمال وريادة االبتكار يف قسم أفضل :الرابعة الفرع

 .التخرج ومشاريع االعمال وريادة االبتكار يف تعليمية مؤسسة أو كلية أفضل :اخلامس الفرع



 دليل الطالب للجودة 

 . والتميز للجودة اجلامعة مدير جائزة : عاشرا

 .للطالب التميز معايري

      دراسي فصل اخر يف 4 عن يقل ال دراسي معدل على احلصول و الدراسي التفوق

 مشكالت تبنى/ اجتماعية – ثقافية– رياضية/ اجلامعة فى الطالبية االنشطة يف املشاركة
   . اجملتمع خدمة او الطالب شئون عمادة / جمتمعية

  املرشد رأى الريادية الشخصية و والديين االخالقي االلتزام مثال املتميزة الشخصية السمات

 االكادميي

 او اجلامعة او الكلية على ملموس جدوى ذات ابداع او ابتكار او عمل يف املشاركة او القيام

   اجملتمع



 دليل الطالب للجودة 

   اجملتمعية املشاركات : عشر احلادي

   اجملتمعية االنشطة يف للمشاركة للطالب اجملتمع خدمة عمادة تشجيع

 . االلكرتوني املوقع علي االعالن خالل من اجملتمعية املشاركات يف الطالب اختيار


