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عنيأجموصحبهآلهوعىلمحمدسيدنااملعلمنيإمامعىلوأسلموأصىل,يعلمماملاإلنسانعلمالذيللهالحمد
بعد،،أما

التعليميةليةالعموتحسني،املقدمةاألكادمييةالخدماتمستوىتطويرعىلالتعليميةللشؤونالجامعةوكالةتعمل
لجامعة،اأهدافتحقيقنجووتوجيههاومتابعتهابهااملرتبطةواإلداراتالكلياتعىلباإلرشافسريها،وذلكومتابعة
.بهااملرتبطةللجهاتالسنويةالخطةإعدادومتابعة
لتقديموالبرشيةاملاديةاملواردكافةاتاحةخاللمنللعمليةاملناسبةالبيئةتهيئةالوكالةاهتامماتمقدمةيفوبأيت
وذاتميزةاملتالعنارصاستقطابإىلالسعيإىلإضافةوالخدماتالتجهيزاتكافةعىلواإلرشافمتميزة،تعليمخدمة

.املجاالتمبختلفاملتخصصةالخرباتمناألكادمييةالربامجحاجةلتلبيةالعالةالكفاءة
طريق،عنالعملسوقواحتياجاتالتنيمةخططمهتنسجممتميزةاألكادمييةالربامجتكونأنعىلالوكالةحرصتوقد

معتنسيقوالاملتميز،األداءتحققالتيوالنامذجاألدلةوإعداد،الداسييةوالربامجالخططتطويرعملياتعىلاإلرشاف
.الدراسيةوالربامجالخططتطويرمجاليفالتدريبيةوالدوراتالعملورشلتنزيمالعالقةذاتالجهات

يفمليةالعاالجودةمعايريأرقىلتحقيقدامئا  يدفعناالذيالجامعةمديرمعايلوتوجيهدعمنشكرأنيفوتناوال
قيادتناظليفباململكةالشاملةالتنميةخططتنشدهمامعتتناغمتنافسيةمبخرجاتالخروجبهدفوالتعلمالتعليم
.الرشيدة

:مقدمة 
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وكيل الجامعة للشؤون التعليمية
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:الرؤية

.األكادميياإلعتامدومتطلباتالجودةمعايريتحققمتميزةتعليميةبيئة

:الرسالة

كفاءةورفععملالسوقمتطلباتلتحقيقالتعليميةالربامجيفاملستمروالتطويرالتحسني
.التدريسهيئةوعضوللطالبالداعلةالتعليميةالبيئةوتهيئةالجامعةكلياتيفاألداء

:األهداف

.والتميزاإلبداععىلتساعدتعليميةبيئةتهيئة-1
.املساندةوالعامداتللكلياتاألداءكفاءةرفع-2
.والرتبويةاملهينةباحتياجاتهوالعنايةالطالبمهاراتتنمية-3
.بأدائهماملستمروالرقياملميزينالتدريسهيئةاعضاءاستقطاب-4
.التعليميةللربامجاملستمروالتطويرالتحسني-5
.األكادميياإلعتامدومتطلباتالجودةمعايريوفقالتعليميةالربامجتطوير-6
.هدفةاملستالتعليميةاملخرجاتلتحسنيوالتعلمالتعليمباسرتاتيجياتاإلرتقاء-7
.خرجاتاملكفاءةمنوالرفعالعدالةتحقيقيفيسهممباالطالبتقويمأساليبتظوير-8
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التعليميةللشؤونالجامعةلوكالةالتنظيميالهيكل
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وكيل الجامعة للشؤون التعليمية

إدارة القياس والتقويم 
والتميز

إدارة دعم الطالب 
وشؤون الخريجني

إدارة الربامج الدراسية 
والتطوير

العامداتالكليات

عامدة القبول 
والتسجيل

عامدة السنة 
التحضريية 

عامدة شؤون 
الطالب

عامدة الجودة وتطوير 
املهارات

املجلس االستشاري الطاليباملرشف عىل مكتب وكيل الجامعة للشؤون التعليمية

اللجان الدامئة

مدير االدارة 

العالقات العامة الشؤون اإلدارية  السكرتارية



10

إدارة الربامج الدراسية والتطوير



:لإلدارةالتنظيمياالرتباط
واألكادمييةالتعليميةللشؤونالفنيةاإلدارة

:لإلدارةالعامالهدف
ستوىمرفعيحققمباواملعريفالبنايئوتطويرهاالدراسيةوالربامجالخططواعتامدإعدادبشؤونتُعنىإدارةهي

والكلياتالوكالةيفالتعليميةالشؤونبتطويرتُعنىكامالعمل،سوقلحاجاتوتلبيتهامخرجاتهاوتحسنيجودتها

املحيلمعاملجتمتطلباتتحقيقإىلاإلدارةوتسعى.كفاءتهوزيادةالعملانسيابيةيحققمباالعالقةذاتوالعامدات

املواصفاتطبقوتالتعليمية،مبخرجاتهاترتقيدراسيةوبرامجخططبناءيفتساهموخططآلياتبوضعالوطنيةوالتنمية

.الجامعةيفالتعليميةالشؤونتطويريفوتساهموالدوليةاملحليةواملعايري
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إدارة الربامج الدراسية والتطوير

:اإلجراءات الرئيسية

1

2

3

.الفني للربامج والخطط الدراسية الفحص 

.أرشفة الخطط والربامج الدراسية 

.تطوير الشؤون التعليمية يف الوكالة 



:الفنيالفحصمتطلبات
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إدارة الربامج الدراسية والتطوير

01 02

03

0405

06

و الخطة استيفاء متطلبات الفحص الفني للربنامج أ 

الدراسية املشار إليها يف الجزء العارش من 

.منوذج إعداد وتطوير الخطط الدراسية 

تقرير عامدة الجودة وتطوير املهارات

للتأكد من جودة الخطة الدراسية 

ة من ومطابقتها للمعايري وحصول الكلي

العامدة عىل تقرير بذلك، وبيان رد 

القسم املعني عىل املالحظات 

.والتعديالت التي متت بناء عليه 

ن القبول والتسجيل للتأكد معامدة

ت مطابقة الخطة الدراسية للمتطلبا

الفنية وتوزيع الساعات والرتميز 

واملستويات وحصول الكلية من 

العامدة عىل تقرير بذلك، وبيان رد 

القسم املعني عىل املالحظات 

والتعديالت التي متت بناء عليه

مني تقرير هيئة تحكيم من ثالثة محك

عىل األقل من رتبة أستاذ مشارك فام

فوق ومن ذوي الخربة العالية يف 

التخصص للوقوف عىل املستوى 

املعريف والعلمي للخطة، وحصول 

القسم عىل تقارير بذلك مع الرد عىل

مالحظات املحكمني ومناقشتها يف

.مجالس األقسام

ة استخدام النامذج املعتمدة يف اإلدار 

:وهي

.منوذج مخترص توصيف مقرر•

(5منوذج رقم )

مج برنا( تعديل)طلب استحداث منوذج •

.أكادميي باللغة العربية

مج برنا( تعديل)طلب استحداث منوذج •

.أكادميي باللغة اإلنجليزية 

.استحداث قسم أكادميي منوذج •

م من يُستخد.)التقرير الفني منوذج •

(قبل اإلدارة فقط

ة تقرير وحدة الخطط والربامج الدراسي

م يف الكلية يبني استيفاء القس

دها ملتطلبات الكلية والجامعة وتوحي

.عىل مستوى الكلية 

(املدة أقصاها أسبوعان)الفحص الفني للربامج والخطط الدراسية 



:اإلجراءتفاصيل
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إدارة الربامج الدراسية والتطوير

:ضوابط الفحص الفني للربامج والخطط الدراسية

استقبال طلب الفحص الفني

للربنامج أو الخطة الدراسية

من اإلدارة الفنية للشؤون 

.التعليمية والفنية 

دراسة مدى استيفاء الطلب

ملتطلبات الفحص الفني 

.لوبة واستكامله للتقارير املط

فحص النامذج املستخدمة 

ومدى توافقها مع النامذج 

.املعتمدة 

اله كتابة التقرير الفني وإرس

إىل اإلدارة الفنية للشؤون

رساله التعليمية واألكادميية إل

و إىل اللجنة الدامئة للخطة أ 

إعادته إىل الكلية املعنية

.صللتعديل أو استيفاء النواق

.استقبال الطلبات طوال العام الدرايس حتى ما قبل شهرين من انتهاء العام األكادميي يتم 1.

من األسباب أن يتم إرفاق خطاب من القسم املعني مبوافقة الكلية يبني أسباب التطويرأو التعديل إذا مل يكن من ض2.

.الواردة يف دليل تطوير الخططوالربامج الدراسية 

.راسية االطالع عىل األدلة الصادرة من وكالة الجامعة للشؤون التعليمية والخاصة بإعداد واعتامد وتطوير الخطط الد3.

.عدم تغيري أو تعديل يف النامذج املعتمدة الخاصة بإعداد وتطوير الخطط الدراسية أو إعادة تنسيقها 4.

.تكون جميع التقارير والنامذج املقدمة موقعة ومؤرخة وفق املتبع أن 5.

لية يف الخطة أن تقوم الكلية املعنية بتطوير الربنامج أو الخطة الدراسية بتزويد الوكالة بأية تغيريات جزئية أو ك6.

.ية الدراسية لفحصها أو اعتامدها، وفق ما ورد يف دليل اعتامد التعديات يف الخطة الدراسية وفق أصحاب الصالح



:متطلبات أرشفة الخطط والربامج الدراسية
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:تفاصيل اإلجراء

اء عىل صورة من موافقة مجلس التعليم بن)من قرار مجلس الجامعة باعتامد الربنامج أو الخطة الدراسية صورة 1.

( .تنسيب مجلس الجامعة

.لجامعة نسخ ورقية لنموذج إعداد وتحديث الخطة الدراسية الذي متت مناقشته واعتامده من قبل مجلس اثالث 2.

استالم قرار مجلس الجامعة

باعتامد الربنامج أو الخطة 

.الدراسية 

داد استالم ثالث نسخ من منوذج إع

وتحديث الخطة الدراسية الذي

بل متت مناقشته واعتامده من ق

.مجلس الجامعة 

جميع )ختم جميع النسخ 

بختم ( الصفحات الداخلية

.اللجنة الدامئة للخطة 

سخ عمل نسخة الكرتونية للن

املختومة مع قرار مجلس 

الجامعة باستخدام املاسح

.الضويئ 

إرسال نسخة ورقية مختومة إىل

ل عامدة القبول والتسجيل إلدخا

.الخطة أو التعديالت عىل النظام

ن إرسال نسخة ورقية مختومة م

، حيث النموذج إىل الكلية املعنية

تقوم الكلية بتزويد القسم

املعني بنسخة أخرى

ة االحتفاظ بالنسخة الورقي

األخرية يف قسم األرشفة

يف وكالة الجامعة للشؤون

.التعليمية 

(املدة أقصاها أسبوعان بعد اعتامد الربنامج الدرايس من مجلس الجامعة)أرشفة الخطط والربامج الدراسية 

إدارة الربامج الدراسية والتطوير



:ضوابط أرشفة الخطط والربامج الدراسية
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إدارة الربامج الدراسية والتطوير

قبل مجلس ال يتم استالم النسخ الورقية من الكلية املعنية بعد استكاملها ملتطلبات االعتامد واعتامدها من1.

.الجامعة 

.املعنية الكلية قِبلمنالتأكد من أن النسخ الورقية مطابقة للنسخ اإللكرتونية التي تم إرسالها 2.

لشؤون يتم نسخ أو طباعة النسخ اإللكرتونية املختومة املعتمدة إال بعد أخذ املوافقة من وكالة الجامعة لال 3.

.التعليمية 
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تطوير الشؤون التعليمية يف الوكالة



:الوكالةيفالتعليميةالشؤونتطويرمتطلبات
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تطوير الشؤون التعليمية يف الوكالة

:تفاصيل اإلجراء

قوة ونقاط مدى استيفاء الخطة التنفيذية للوكالة من خالل تحليل التقرير السنوي واستخالص نقاط البيان 1.

.التحسني 

.التقارير السنوية لإلدارات واللجان مع املرشفني وتحديد االحتياجات مناقشة 2.

.تقرير املستجدات وبيان آليات التطبيق وفق الخطط املوضوعة دراسة 3.

.التقرير السنوي ملؤرشات األداء وبيان املستوىف وغري املستوىف وتحديد املستهدف دراسة 4.

.الخطة التنفيذية للوكالة للسنة القادمة وضع 5.

:  النامذج املعتمدة يف اإلدارة وهياستخدام 6.

.منوذج التقرير السنوي املعتمد من قبل وكالة الجامعة •

.منوذج التقرير السنوي لإلدارات واللجان املعتمد من قبل وكالة الجامعة للشؤون التعليمية •

ة تقرير يبني املستجدات يف األنظم

والرؤى الوطنية ومتطلبات الوزارات 

.والهيئات واملؤسسات ذات العالقة 

:ضوابط تطوير الشؤون التعليمية يف الوكالة

.كل وصحيحأن يكون التقرير السنوي وتقرير اإلدارات واللجان متوافقنين مع النامذج املعتمدة يف الجامعة وبش1.

.تكون مؤرشات األداء مقاسة آلخر سنتني عىل األقل أن 2.



18

إدارة دعم الطالب وشؤون الخريجني



:لإلدارةالتنظيمياالرتباط
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إدارة دعم الطالب وشؤون الخريجني

.اإلدارة الفنية للشؤون التعليمية واألكادميية 

:لإلدارةالعامالهدف

طاعات جميع املراحل الدراسية بالكلية من قبل جميع قهي إدارة تعنى بالخدمات املقدمة للطالب والطالبات يف 

نفسية، الجامعة املعنية، وتعمل عىل تنمية مهارات الطالب والطالبات ومراعاة احتياجاتهم املهنية والرتبوية وال

.وتهتم بشؤون الخريجني واحتياجاتهم، وتعمل عىل تعزيز التواصل معهم

:اإلجراءات الرئيسية

تقويم الخدمات املوجهة 

للطلبة من قبل قطاعات 

.الجامعة

لية تحديد االحتياجات املستقب

للطلبة يف ظل رؤية الجامعة

.وتطلعاتها املستقبلية

الكشف عن الطلبة ذوي 

هم االحتياجات الخاصة وتصنيف

.هموتوفري الربامج املناسبة ل

نرش وتطوير ثقافة اإلرشاد

هم األكادميي وآلياته مبا يس

يف حل مشكالت الطلبة 

.الدراسية والرتبوية

نرش ثقافة الحوار واملجالس

عيل االستشارية الطالبية وتف

أدوراها عىل مستوى الكليات

.والجامعة

توثيق الصلة بني الجامعة

والخريجني ومؤسسات 

ة املجتمع مبا يحقق املصلح

.املشرتكة

قياس اتجاهات أصحاب العمل 

.نحو خريجي الجامعة

جني التواصل املستمر مع الخري

عة الذين تم توظيفهم، ومتاب

م، تقييم األداء الوظيفي له

.واالستفادة من تجاربهم



.الجامعةقطاعاتقبلمنللطلبةاملوجهةالخدماتتقويم

20

إدارة دعم الطالب وشؤون الخريجني

:متطلبات تقويم الخدمات املوجهة للطلبة من قبل قطاعات الجامعة

.الطالب وشؤون الخريجني بالكلياتتقرير وحدة دعم خدمات1.

.تقرير عامدة شؤون الطالب عن الخدمات املقدمة للطالب يف العامدة ويف الكليات2.

:تفاصيل اإلجراء

: ضوابط تقويم الخدمات املوجهة للطلبة من قبل قطاعات الجامعة

.الطالب وشؤون الخريجني بالكليات قبل االختبارات النهائيةيتم استقبال تقارير وحدة دعم خدمات1.

.عدم التغيري يف النامذج املعتمدة الخاصة بخدمات إدارة دعم الطالب2.

امن قبل وحدة دعم الطالب وشؤون الخريجني بالكليات3. .أن يكون تقرير الخدمات املوجهة للطلبة معدًّ

.أن تقوم الكلية املعنية بتزويد الوكالة بأي تغريات جزئية أو كلية يف خطة وحدة دعم الطالب بالكلية4.



.املستقبليةوتطلعاتهاالجامعةرؤيةظليفللطلبةاملستقبليةاالحتياجاتتحديد
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إدارة دعم الطالب وشؤون الخريجني

:متطلبات تحديد االحتياجات املستقبلية للطلبة يف ظل رؤية الجامعة وتطلعاتها املستقبلية

01
ة اإلدارة الفنية يف وكالتوصيات 

.الجامعة للشؤون التعليمية

ات مراعاة نتائج االستبانات والتوصي

ز، إلدارة القياس والتقويم والتمي

باإلدارة الفنية لوكالة الجامعة 

.ةللشؤون التعليمية واألكادميي

.معةمراعاة الخطة االسرتاتيجية للجا

:تفاصيل اإلجراء

املستقبلية، عرب استالم توجيهات وتوصيات اإلدارة الفنية للشؤون التعليمية واألكادميية، الخاصة باحتياجات الطلبة1.

.اإلداريةنظام االتصاالت 

عة للشؤون التعليمية نتائج االستبانات والتوصيات إلدارة القياس والتقويم والتميز، باإلدارة الفنية لوكالة الجاماستالم 2.

.واألكادميية الخاصة باحتياجات الطلبة املستقبلية، وذللك عرب نظام االتصاالت اإلدارية

:املستقبليةوتطلعاتهاالجامعةرؤيةظليفللطلبةاملستقبليةاالحتياجاتتحديدضوابط

عرب توصيات كذا تميز،وواليتم تحديد االحتياجات املستقبلية للطلبة إال عرب نتائج استبانات إدارة القياس والتقويم ال 1.

.  اإلدارة الفنية لوكالة الجامعة للشؤون التعليمية واألكادميية

.أهداف الخطة االسرتاتيجية للجامعة يف تحديد االحتياجات املستقبلية للطلبةتُراعى 2.



لهماملناسبةالربامجوتوفريوتصنيفهمالخاصةاالحتياجاتذويالطلبةعنالكشف

22

إدارة دعم الطالب وشؤون الخريجني

01

0203

:تفاصيل اإلجراء

سجيل استالم إفادة الكليات وعامدة القبول والت
وعامدة شؤون الطالب عن أعداد الطلبة ذوي 

قرتاح االحتياجات الخاصة بالجامعة وتصنيفهم،وا
الفنية الربامج املناسبة لهم من اإلدارة 

.للشؤون التعليمية واألكادميية

فحص مقرتحات الربامج املناسبة لذوي 
ية االحتياجات الخاصة للوقوف عىل مدى إمكان
.رتحتنفيذها الجهة املسؤولة عن تنفيذ املق

ؤون الرفع باملقرتحات املناسبة لإلدارة الفنية للش
ن التعليمية واألكادميية بوكالة الجامعة للشؤو 
اف التعليمية العتامد املقرتح، واملوافقة عىل إرش 

.إدارة دعم الطالب وشؤون الخريجني عىل تنفيذه

نامج استالم التقرير النهايئ بعد تنفيذ الرب 
املقرتح لذوي االحتياجات الخاصة من الجهة 

.املنفذة، عرب برنامج االتصاالت اإلدارية

دعم الطالب إعداد التقرير النهايئ من طرف إدارة
وشؤون الخريجني حول تنفيذ املقرتح الخاص بذوي
ن االحتياجات الخاصة وإرساله لإلدارة الفنية للشؤو 

كليات التعليمية واألكادميية، والتوصية بإرساله لل
ات املعنية لإلحاطة واالستفادة من التوصيات وأولوي

.التحسني



:لهماملناسبةالربامجوتوفريوتصنيفهمالخاصةاالحتياجاتذويالطلبةعنالكشفضوابط
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إدارة دعم الطالب وشؤون الخريجني

ة للشؤون ال يتم اإلرشاف عىل مقرتحات برامج ذوي االحتياجات الخاصة إال بعد ارسال مقرتح املبادرة لإلدارة الفني1.

.التعليمية واألكادميية

.عدم تغيري أو تعديل يف النامذج املعتمدة والخاصة بتنفيذ املقرتح2.

.إرسال التقارير النهائية للمقرتحات وفقا  للخطة الزمنية املعتمدة لذلك3.

والرتبويةيةالدراسالطلبةمشكالتحليفيسهممباوآلياتهاألكادميياإلرشادثقافةوتطويرنرش

:والرتبويةيةالدراسالطلبةمشكالتحليفيسهممباوآلياتهاألكادميياإلرشادثقافةوتطويرنرشمتطلبات

01

0203

تقارير الكليات عن أعامل اإلرشاد
األكادميي التي متت منذ بداية

.الفصل الدرايس

تفعيل أسبوع اإلرشاد األكادميي
فق يف كل كلية واستالم تقريره و 

.النموذج املعد لذلك

تقرير مركز اإلرشاد األكادميي 
بعامدة شؤون الطالب لكل فصل 

.درايس



:اإلجراءتفاصيل
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إدارة دعم الطالب وشؤون الخريجني

يف استالم تقارير الكليات

األسبوع الخامس عن أعامل 

اإلرشاد األكادميي التي 

متت منذ بداية الفصل 

نظام الدرايس، وذلك عرب 

.االتصاالت اإلدارية

رشاد استالم تقرير أسبوع اإل

األكادميي يف كل كلية

ع وفق منوذج تقرير أسبو 

اإلرشاد األكادميي املعد

نظام لذلك، وذلك عرب 

.االتصاالت اإلدارية

اد استالم تقرير مركز اإلرش

األكادميي بعامدة شؤون

الطالب لكل فصل درايس، 

وذلك عرب نظام االتصاالت 

.اإلدارية

دراسة برامج الكليات يف

اإلرشاد األكادميي، ورفع 

الفنيةتوصيات لإلدارة

للشؤون التعليمية 

يف واألكادميية للتحسني

، برامج اإلرشاد األكادميي

وذلك لتعميمها عىل 

.الكليات

.التزام الكليات بنموذج تقرير أسبوع اإلرشاد األكادميي يف كل فصل درايس1.

.إرسال تقرير اإلرشاد األكادميي لكل كلية قبل االختبارات النهائية من كل فصل2.

رات اإلرشاد اعتامد اإلدارة الفنية للشؤون التعليمية واألكادميية بوكالة الجامعة للشؤون التعليمية ملباد3.

.األكادميي عىل مستوى الجامعة، قبل اإلرشاف عىل املبادرات من إدارة دعم الطالب وشؤون الخريجني

:بويةضوابط نرش وتطوير ثقافة اإلرشاد األكادميي وآلياته مبا يسهم يف حل مشكالت الطلبة الدراسية والرت 

والرتبويةيةالدراسالطلبةمشكالتحليفيسهممباوآلياتهاألكادميياإلرشادثقافةوتطويرنرش



:عةوالجامالكلياتمستوىعىلأدوراهاوتفعيلالطالبيةاالستشاريةواملجالسالحوارثقافةنرشمتطلبات
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إدارة دعم الطالب وشؤون الخريجني

.االت اإلداريةاعتامد تشكيل املجالس االستشارية الطالبية يف كل كلية، والرفع بقرار املجلس عرب نظام االتص1.

.جلستفعيل املجالس االستشارية الطالبية يف الكليات، والرفع من اإلجراءات املتخذة حيال توصيات امل2.

.تطبيق نظام املجالس الطالبية بالجامعة من حيث أعداد الطالب عن كل قسم وكلية3.

.تقارير الكليات عن أعامل املجالس االستشارية الطالبية يف كل كلية1.

.محارض اجتامعات املجلس االستشاري يف كل كلية2.

.محارض اجتامعات املجالس الطالبية عىل مستوى الجامعة3.

:اإلجراءتفاصيل

استالم تقارير الكليات عن أعامل 

كل املجالس االستشارية الطالبية يف

.كلية، عرب نظام االتصاالت اإلدارية

استالم محارض اجتامعات املجلس 

االستشاري يف كل كلية، ودراسة 

دارة التوصيات والرفع باملناسب منها لإل 

دميية الفنية للشؤون التعليمية واألكا

؛ بوكالة الجامعة للشؤون التعليمية

.وذلك العتامدها

س اإلرشاف عىل تنفيذ توصيات املجل

.االستشاري عىل مستوى الجامعة

:والجامعةالكلياتمستوىعىلأدوراهاوتفعيلالطالبيةاالستشاريةواملجالسالحوارثقافةنرشضوابط

نرش ثقافة الحوار واملجالس االستشارية الطالبية وتفعيل أدوراها عىل مستوى الكليات والجامعة



املشرتكةاملصلحةيحققمبااملجتمعومؤسساتوالخريجنيالجامعةبنيالصلةتوثيق
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إدارة دعم الطالب وشؤون الخريجني

.تسجيل الخريجني عرب بوابة الخريجني يف موقع الجامعة1.

.تقارير وحدة دعم الطالب وشؤون الخريجني نهاية كل فصل درايس2.

.تقارير أيام املهنة يف كل كلية3.

:اإلجراءتفاصيل

:املشرتكةاملصلحةيحققمبااملجتمعومؤسساتوالخريجنيالجامعةبنيالصلةتوثيقمتطلبات



الجامعةخريجينحوالعملأصحاباتجاهاتقياس
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إدارة دعم الطالب وشؤون الخريجني

.وحدة دعم الطالب وشؤون الخريجني بالكلياتتقارير 1.

.أيام املهنة بالكلياتتقارير 2.

استبانات التواصل مع أصحاب العمل نحو خريجي الجامعةنتائج 3.

:اإلجراءتفاصيل
دراسة نتائج استبانات 

التواصل مع أصحاب العمل 

نحو خريجي الجامعة، والرفع

رة مبقرتحات التحسني لإلدا

ية الفنية للشؤون التعليم

عة واألكادميية بوكالة الجام

يمها للشؤون التعليمية لتعم

.نهاعىل الكليات لالستفادة م

ة استالم تقارير أيام املهن

االت بالكليات، عرب نظام االتص

.اإلدارية

استالم تقارير وحدة

دعم الطالب وشؤون 

عرب الخريجني بالكليات

نظام االتصاالت 

.اإلدارية

:الجامعةخريجينحوالعملأصحاباتجاهاتقياسمتطلبات

:ضوابط قياس اتجاهات أصحاب العمل نحو خريجي الجامعة

الفنية آلية قياس اتجاهات أصحاب العمل نحو خريجي الجامعة عىل إدارة القياس والتقويم، والتميز باإلدارةعرض 1.

.للشؤون التعليمية واألكادميية بوكالة الجامعة للشؤون التعليمية،وذلك قبل اعتامدها

.املوافقة من وكالة الجامعة للشؤون التعليمية قبل أيام املهنة التي تقام يف الكليات للخريجنيأخذ 2.



تجاربهمنمواالستفادةلهم،الوظيفياألداءتقييمومتابعةتوظيفهم،تمالذينالخريجنيمعاملستمرالتواصل
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إدارة دعم الطالب وشؤون الخريجني

:اإلجراءتفاصيل

:ادة من تجاربهممتطلبات التواصل املستمر مع الخريجني الذين تم توظيفهم، ومتابعة تقييم األداء الوظيفي لهم، واالستف

01

02

03

ن تقارير األداء الوظيفي للخريجني الذي

.أمضوا يف أعاملهم عاما عىل األقل

وحدة دعم الطالب وشؤون تقارير 

.الخريجني بالكليات

لطلبة الخريجني املقدمة لزمالئهم اتوصيات 

.عرب بوابة الخريجني يف موقع الجامعة

استالم تقارير األداء 

ذين الوظيفي للخريجني ال

أمضوا يف أعاملهم عاما 

عىل األقل، عرب بوابة 

الخريجني يف موقع 

.الجامعة

الحصول عىل توصيات

الخريجني املقدمة 

لزمالئهم الطلبة عرب

بوابة الخريجني يف

.موقع الجامعة

استالم تقارير وحدة

دعم الطالب وشؤون 

عرب الخريجني بالكليات

نظام االتصاالت 

.اإلدارية

نقل خربات الخريجني

لزمالئهم حديثي 

التخرج عرب األقسام 

العلمية وبوابة 

الخريجني



منفادةواالستلهم،الوظيفياألداءتقييمومتابعةتوظيفهم،تمالذينالخريجنيمعاملستمرالتواصلضوابط

:تجاربهم
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إدارة دعم الطالب وشؤون الخريجني

ني تسجيل الخريج عرب بوابة الخريج

.يف موقع الجامعة

.تحديث بيانات الخريجني مع كل دفعة تتخرج
.عدم تعديل أو تغيري مناذج الخريجني

اعتامد رئيس وحدة دعم الطالب 

انات وشؤون الخريجني بالكلية لبي

.الخريجني من كليته



30

إدارة القياس والتقويم والتميز



:لإلدارةالتنظيمياالرتباط
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إدارة القياس والتقويم والتميز

.اإلدارة الفنية للشؤون التعليمية واألكادميية 

:لإلدارةالعامالهدف

م وجودة املخرجات هي إدارة تعنى بعمليات القياس والتقويم والتميز وسياساتها، فمن خاللها تتم عملية التأكد من عدالة التقيي

ودة وتحسني التعليمية، وتحديد نقاط القوة والضعف بهدف التحسني والتطوير املستمر، إضافة إىل توفري نظام يساهم يف ج

.مخرجات التعلم

:الرئيسيةاإلجراءات

01

02

03
يئة مهارات التميز الطاليب ومهارات التدريس من خالل توفري بدعم 

.أكادميية محفزة وداعمة لإلبداع

.قياس وتقويم أعامل االختبارات بالكليات

.تقديم الدعم الفني يف القياس والتقويم بالوكالة



:بالكلياتاالختباراتأعاملوتقويمقياس
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إدارة القياس والتقويم والتميز

:اإلجراءتفاصيل

:متطلبات قياس وتقويم أعامل االختبارات

ارات استقبال تقرير االختب

ن النهائية لالختبارات م

اإلدارة الفنية للشؤون

.يةالتعليمية واألكادمي

دراسة مدى استيفاء

التقرير ملتطلبات 

قياس وتقويم 

.االختبارات

فحص النامذج 

املستخدمة يف 

.التقرير

إعداد التقرير النهايئ من إدارة

ارات القياس والتقويم حول االختب

ية النهائية وإرساله لإلدارة الفن

ية، للشؤون التعليمية واألكادمي

والتوصية بإرساله للكليات 

ن املعنية لإلحاطة واالستفادة م

.التوصيات وأولويات التحسني

.تقرير حركة سري االختبارات1.

.موذج املعتمدتقرير االختبارات النهائية واملعد من وحدة القياس والتقويم والتميز بالكليات وفق الن2.

.تقرير لجنة التدقيق الداخيل لالختبارات باألقسام3.

.تقرير رضا الطالب عن االختبارات4.
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إدارة القياس والتقويم والتميز

.استقبال تقارير االختبارات النهائية خالل فرتة أقصاها شهر من نهاية االختبارات النهائيةيتم 1.

.تغيري أو تعديل يف النامذج املعتمدة والخاصة بإعداد التقرير النهايئ لالختباراتعدم 2.

ا من قبل وحدة القياس والتقويم والتميز بالكلياتأن 3. .يكون التقرير النهايئ لالختبارات معدًّ

تقرير االختبارات تقوم الكلية املعنية بتزويد الوكالة بأي تغريات جزئية أو كلية يف النموذج املعتمد والخاص بأن 4.

.  النهائية

:بالكلياتاالختباراتأعاملوتقويمقياسضوابط



:املساندةوالعامداتبالوكالةوالتقويمالقياسيفالفنيالدعمتقديم
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إدارة القياس والتقويم والتميز

:اإلجراءتفاصيل

:متطلبات تقديم الدعم الفني يف القياس والتقويم بالوكالة

.من الجهة التي تحتاج دعام فنيايف القياس والتقويم عرب االتصاالت اإلداريةالطلب 1.

.من البيانات املراد تقديم دعم فني يف قياسها وتقوميهانسخة 2.

.  أداة القياس املستخدمة يف جمع البياناتمنوذج 3.

4

3

2

1
استالم طلب الدعم الفني مناإلدارة 

.مييةالفنية للشؤون التعليمية واألكاد

فحص امللفات املرفقة مع الطلب 
للوقوف عىل مدىإمكانية الوكالة 

.لتقديم الدعم الفني

إعداد الرد عىل الطلب خالل 
أسبوع من تقدميه وإرساله 
يمية لإلدارة الفنية للشؤون التعل
اله واألكادميية، والتوصية بإرس
.للجهة التي قدمت الطلب

االحتفاظ بنسخة من املعاملة يف 
أرشيف إدارة القياس والتقويم 

.والقياس

:بالوكالةوالتقويمالقياسيفالفنيالدعمتقديمضوابط

.واألكادمييةال يتم تقديم الدعم الفني من الجهة املعنية إال بعد ارسال الطلب لإلدارة الفنية للشؤون التعليمية1.

.التأكد من أن الطلب مشفوع بكل البيانات التي متكن اإلدارة من تقديم الدعم الفني للجهة املعنية2.
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إدارة القياس والتقويم والتميز

:متطلبات اإلرشاف عىل مهارات التميز الطاليب والتدرييس

.نسخة من املبادرة التي تهدف لدعم التميز الطاليب أو التدرييس عرب االتصاالت اإلدارية1.

.موافقة وكالة الجامعة للشؤون التعليمية للبدء يف تنفيذ املبادرة وذلك عرب االتصاالت اإلدارية2.

.التقرير النهايئ لتنفيذ املبادرة يتضمن النتائج النهائية3.

:تفاصيل اإلجراء

.ية واألكادمييةاستالم مقرتح املبادرة التي تهدف لدعم التميز الطاليب أو التدرييس مناإلدارة الفنية للشؤون التعليم1.

.تنفيذهافحص مقرتح املبادرة للوقوف عىل مدى إمكانية إدارة القياس والتقويم والتميز يف دعمها واإلرشاف عىل2.

تطبيق املبادرة إعداد تقرير حول إمكانية تنفيذ املبادرة خالل أسبوع من تقديم مقرتح املبادرة يتضمن الفرتة الزمنية ل3.

.والنامذج املستخدمة، وإرساله لإلدارة الفنية للشؤون التعليمية واألكادميية

مة يف تنفيذ إرسال الخطاب الخاص بتنفيذ املبادرة لإلدارة الفنية للشؤون التعليمية واألكادميية والنامذج املستخد4.

.املبادرة والتوصية بتعميمها عىل الكليات والجهات املعنية

.استالم التقرير النهايئ بعد تنفيذ املبادرة مناإلدارة الفنية للشؤون التعليمية واألكادميية5.

عليمية إعداد التقرير النهايئ من إدارة القياس والتقويم حول تنفيذ املبادرة، وإرساله لإلدارة الفنية للشؤون الت6.

.واألكادميية ، والتوصية بإرساله للكليات املعنية لإلحاطة واالستفادة من التوصيات وأولويات التحسني

:اإلرشاف عىل مبادرات التميز الطاليب والتدرييس



:والتدرييسالطاليبالتميزمبادراتعىلاإلرشاف
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إدارة القياس والتقويم والتميز

:ضوابط اإلرشاف عىل مبادرات التميز الطاليب والتدرييس

إلدارة الفنية يتم اإلرشاف عىل مبادرات التميز الطاليب والتدرييس من الجهة املعنية إال بعد إرسال مقرتح املبادرة لال 1.
.للشؤون التعليمية واألكادميية

.تغيري أو تعديل يف النامذج املعتمدة والخاصة بتنفيذ املبادراتعدم 2.

.التقارير النهائية للمبادرات وفقا  للخطة الزمنية املعتمدة لذلكإرسال 3.
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اللجنة الدامئة للتعاون والعبء التدرييس



:للجنةالتنظيمياالرتباط
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اللجنة الدامئة للتعاون والعبء التدرييس

.وكيل الجامعة للشؤون التعليمية 

:للجنةالعامالهدف

.تدقيق األعباء التدريسية والنظر يف حاجة الجامعة إىل متعاونني خارجيني 

:الرئيسيةاإلجراءات

.النظر يف حاجة الجامعة إىل املتعاونني من خارجها للقيام بالتدريس يف كليات الجامعة ومعاهدها1.

األعباء التدريسية ألعضاء هيئة التدريس ومن يف حكمهم يف كافة األقسام األكادميية يف الجامعة، تدقيق 2.



النظر يف حاجة الجامعة إىل املتعاونني من خارجها للقيام بالتدريس يف كليات الجامعة ومعاهدها
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اللجنة الدامئة للتعاون والعبء التدرييس

:اإلجراءتفاصيل

:املتطلبات

:املتعاوننيإىلالجامعةحاجةضوابط

.تقرير من الكلية املعنية يبني مدى حاجتها ملتعاون خارجي -1

.تعبئة جميع النامذج الخاصة بذلك -2

.تقديم الطلب ضمن فرتة زمنية مناسبة تسبق الحاجة قبل فصل درايس واحد1.

.أن تكون جميع اإلجراءات صادرة بالتسلسل األكادميي الصحيح من قِبل القسم والكلية 2.

01

02

03

يتم استقبال طلب حاجة 
.ه ملتعاونني خارجيني ودراست

وط التأكد من استيفاء جميع الرش 
.وتعبئة النامذج الالزمة 

التوصية باملوافقة أو الرفض ورفعها إىل
.سعادة وكيل الجامعة للشؤون التعليمية



امعةالجيفاألكادمييةاألقسامكافةيفحكمهميفومنالتدريسهيئةألعضاءالتدريسيةاألعباءتدقيق
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اللجنة الدامئة للتعاون والعبء التدرييس

:اإلجراءتفاصيل

:املتطلبات

.تمدةمن الكلية املعنية يبني أعباء منتسبي األقسام وفق الساعات الدراسية املع( خطاب)طلب 1.

.تعبئة منوذج أعباء عضو الهيئة التدريسية2.

010203

بل يتم استقبال الطلب من قِ 
.الكلية و دراسته

التأكد من استخدام النامذج 
.الخاصة بذلك

ة التوصية أو الرفض بالساعات الزائد
.إىل سعادة وكيل الكلية
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لجنة الخطط والنظام الدرايس



:للجنةالتنظيمياالرتباط
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لجنة الخطط والنظام الدرايس

.واألكادمييةوكالة الجامعة للشؤون التعليمية 

:للجنةالعامالهدف

م استكامل وضع األطر العامة للخطط والنظا

الدرايس، والسقف األعىل واألدىن ألعداد

ة، الساعات يف كل كلية، ومتطلبات الجامع

يات وغريها من األطر العامة، التي تعني الكل

.  يةعىل االنطالق يف وضع خططها التفصيل

ة، متابعة الكليات يف رفع خططها الدراسي

ودراسة ما يرد منها بشأن الخطط، وإعادة 

.أنهاالهيكلة، والدمج، ونحوها، والتوصية بش

دراسة الوضع القائم يف كليات الجامعة

يف مقرها الرئيس، وفروعها، وتقديم 

املقرتحات الالزمة بشأن إعادة هيكلتها،

.ودمج ما يحتاج إىل الدمج

03

02 01



:اإلجراء الرئيس
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لجنة الخطط والنظام الدرايس

.التوصية بالربامج والخطط الدراسية وما يحتاج منها إلعادة هيكلة أو الدمج

:املتطلبات

.لتعليميةاستقبال الخطط الدراسية والتقارير وفقا للنامذج املعدة مسبقا يف وكالة الجامعة للشؤون ا

:تفاصيل اإلجراء

يةالتعليمعىل التقرير الفني من إدارة الربامج الدراسية والتطوير بوكالة الجامعة للشؤون الحصول 1.
.عىل نسخة ورقية وإلكرتونية من الخطة الدراسية والتقارير الحصول 2.
.الخطة الدراسية وجميع التقارير يف جلسات اللجنة مناقشة 3.
.  التوصيات لوكالة الشؤون التعليمة بشأن الخطط الدراسية والربامجرفع 4.

:ضوابط الفحص الفني للربامج والخطط الدراسية

.ةأن تكون جميع النامذج التقارير املقدمة وفقا للنامذج املتبعة يف وكالة الجامعة للشؤون التعليمي-1
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للتعاقداللجنة املركزية 



:للجنةالتنظيمياالرتباط
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.اللجنة املركزية للتعاقد

وكيل الجامعة للشؤون التعليمية

:للجنةالعامالهدف

التعاقد مع الكفاءات األكادميية من داخل وخارج اململكة 

:الرئيساإلجراء

التعاقد مع الكفاءات العلمية وفق احتياجات الكليات

املتطلبات

.تقرير من الكلية املعنية يبني مدى حاجتها ملتعاون خارجي -1

.تعبئة جميع النامذج الخاصة بذلك -2

:تفاصيل اإلجراء

د مع تلقي طلبات الكليات للتعاق-1

التي الكفاءات األكادميية والفنية

ترغب فيالتعاقد معها، بناء عىل

الجداول الدراسية، والتوسع، ومن

سيعني أو يعود منبعثته، أو 

يُستغنى عنه من القامئني عىل

.والبت يف ذلك كله. رأس العمل

التأكد من -2

ع استيفاء جمي

الرشوط 

وتعبئة 

النامذج 

.الالزمة 

تحديد -3

البلدان التي

يتم التعاقد

منها، حسب 

التخصصات 

.املطلوبة

ن م: تحديد النامذج-4

العقود وغريها، بحث 

يكون من يسافر عىل

بينة منإجراءات 

التعاقد، والبدالت، 

والحوافز والعالوات 

..وغريها

د، دراسة كل ما له عالقة بالتعاق-5

ات مبا يف ذلك طلب)واملتعاقدين 

الزياداتاالستثنائية، وتحديد

أنواعها، والنسب املحققة 

للعدالة، واستقطابالكفاءات 

املميزة للعمل يف 

،وذلك وفق املحددات (الجامعة

.أنهالنظامية لذلك والتوصية بش



:املتعاوننيإىلالجامعةحاجةضوابط
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.اللجنة املركزية للتعاقد

0102030405

سائل التأكيد عىل الكليات مبتابعة الكفاءات عرب الو 
يف يف املتاحة؛ كامللحقيات السعودية، ومكاتب التوظ

تصل بحيثت. الخارج، واملواقع املُِعينة عىل االختيار
هم، الكليات بذوي التخصصات املطلوبة، وتنسق مع

وتتعرف علىقدراتهم واستعداداتهم، قبل السفر
إلنهاء إجراءات التعاقد

أن تكون جميع اإلجراءات صادرة 
ح من بالتسلسل األكادميي الصحي

القسم والكلية

تحديد أوقات رفع الطلبات من 
الكليات، وأوقات سفر اللجان، 

وُمدِدها

اء التأكد من خربة من يسافر من العمداء، أو رؤس
األقسام، أو أعضاء هيئةالتدريس، أو بعض 
اإلداريني، وذلك يف شؤون التعاقد، 
زامات واملستحقات، وكيفية إجراءالعقود، وااللت

املرتتبة عىل التعاقد

يف حال طلب أي جهة يف الجامعة سفر أحد من 
طة منسوبيها للتعاقد، فال بد أنيكون ذلك وفق خ

واضحة من هذه اللجنة، وأن تقدم الجهة تقريرا  عن
آخرحالة سفر ألحد من منسوبيها لهذا الغرض وما 
.قام به وحققه يف سفره السابق لغرض التعاقد
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لجنة الشؤون الطالبية



:االرتباط التنظيمي
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لجنة الشؤون الطالبية

.وكالة الجامعة للشؤون التعليمية واألكادميية 

:الهدف العام للجنة

، أو اللوائح دراسة الحاالت األكادميية والدراسية التي تحصل لبعض الطالب، وت رفع من الكليات، ويقتيض النظام1.
. والتوصية بشأنها. عرضها عىل مجلس الجامعة، أو اعتامد توصياتها من مدير الجامعة

عالجتها، والعمل عىل م. النظر يف الحاالت واملخالفات الطالبية التي لها تأثري أكادميي عىل الطالب أو الطالبات2.
 إكامل وإحالة ما تقتيض الحال إحالته إىل لجنة تأديب الطالب، وفق ما يحقق املصلحة العامة لهم، ويعينهم عىل

.دراستهم، وتقويم ما يحتاج إىل التقويم أو املتابعة

:اإلجراءات الرئيسية

.التوصية بالحاالت األكادميية والدراسية للطالب والطالبات التي تعرض عىل اللجنة

:املتطلبات

ة للشؤون الحاالت االكادميية للطالب والطالبات والتي ترفع للجنة من سعادة وكيل الجامعاستقبال 

.ة للجنةالتعليمية، سعادة عميد القبول والتسجيل، الكليات، أو التي يتقدم بها الطالب مبارش 



تفاصيل اإلجراء

49

لجنة الشؤون الطالبية

:ضوابط اإلجراء

.لة الجامعيةالنظر يف الحاالت الطالبية التي تعرض عىل اللجنة وفقا الئحة الدراسة واالختبارات للمرح

2

3

1
استقبال الحاالت االكادميية للطالب
دة والطالبات والتي ترفع للجنة من سعا
وكيل الجامعة للشؤون التعليمية، 
يات، سعادة عميد القبول والتسجيل، الكل
.لجنةأو التي يتقدم بها الطالب مبارشة ل

ة مناقشة الحاالت الطالبية وفقا لالئح
.الدراسة للمرحلة الجامعية

. ةرفع التوصيات ملعايل مدير الجامع

.التوصية بالحاالت األكادميية والدراسية للطالب والطالبات التي تعرض عىل اللجنة
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اإلجراءات اإلدارية بوكالة الجامعة للشؤون التعليمية



اإلجراءات اإلدارية بوكالة الجامعة للشؤون التعليمية
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اإلجراءات اإلدارية بوكالة الجامعة للشؤون التعليمية

تعميم القرارات

 مسح ضويئ للقرار املراد تعميمهعمل.
 ب صورة القرار عىل االتصاالت اإلدارية، وإرسالها حسإرفاق

ؤون التوجيه وإرسال صورة منه لسعادة وكيل الجامعة للش
((CCالتعليمية 

 صورة من التعميمحفظ.

:تفاصيل اإلجراء

:استالم الربيد الرسي الوارد 

 الربيد الرسي من املراسلاستالم.
 املعاملة برقم وارد توريد
 ةالربيد الرسي الوارد عىل سعادة وكيل الجامعة للشؤون التعليميعرض.
 الربيد يف ملف املعامالت الرسية الواردةأرشفة.

:تفاصيل اإلجراء
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:تصدير املعامالت الرسية وتوجيهها 

 املعاملة الرسية املراد تصديرهاترقيم.
أخذ صورة من املعاملة الرسية.
 ة املراد ويكتب الجه( رسي)أصل املعاملة الرسية يف ظرف خاص بجامعة املجمعة، ويُكتب عليه إرفاق

.التوجيه لها، ويف أسفله رقم املعاملة الرسية وتاريخها وعدد املرفقات إن وجدت
 االستالماملعاملة للمراسل واستالم منوذج كشف تسليم املعامالت الرسية منه مّوقعابتسليم.
-أرشفة املعاملة يف ملف املعامالت الرسية الصادرة.

:تفاصيل اإلجراء

توفري احتياجات مكتب سعادة وكيل الجامعة للشؤون التعليمية

 احتياجات مكتب سعادة وكيل الجامعة للشؤون التعليميةحرص.
 ةمنوذج طلب رصف واستالم أعيان ورفعه إىل وحدة الشؤون اإلداريتعبئة.
 األعياناستالم.

:تفاصيل اإلجراء
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التنسيق الجتامعات سعادة وكيل الجامعة للشؤون التعليمية

 موعد االجتامعتحديد.
 أعضاء االجتامعدعوة.
 طاولة وحقائب االجتامعترتيب.
 محرض االجتامع وفق منوذج محرض اجتامعكتابة.

:تفاصيل اإلجراء

:مقابلة وكيل الجامعة للشؤون التعليمية

قونة تقديم الطلب من خالل املوقع اإللكرتوين لتحديد املوعد من خالل األي
.املخصصة لذلك

 الهاتفي لتحديد موعدالتنسيق.
الحضور إىل سكرتارية مكتب الوكيل والتنسيق لتحديد موعد.

:تفاصيل اإلجراء

استالم وارد املعامالت وتصديرها

 نظام راسل الستالم وتصدير وارد معامالت الوزارة والجهات التابعة لهااستخدام.
استخدام نظام االتصاالت اإلدارية للجهات األخرى يف استالم وتصدير املعامالت.

:تفاصيل اإلجراء
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:االرتباط التنظيمي
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وحدة العالقات العامة

.ؤون التعليميةترتبط الوحدة إداريا  مبدير إدارة وكالة الجامعة للشؤون التعليمية، وفنيا  بسعادة وكيل الجامعة للش
طتها تهدف هذه الوحدة إىل ربط الوكالة بكافة املستفيدين من خدماتها عرب نرش املعلومات املرتبطة بأنش

.وبرامجها

:املهام

اإلعالن وتنظيم اللقاءات 
الة التعريفية والتوعوية للوك

.داخل الجامعة

املساهمة يف تنظيم ورش 
العمل والندوات التي تنظمها 

.  الوكالة

ع نرش أخبار الوكالة عىل املوق
ة االلكرتوين للجامعة وصحيف
الجامعة والصحف املحلية 
بالتنسيق مع إدارة العالقات 
.العامة واإلعالم الجامعي

ت املتابعة والتجاوب مع املقاال 
.واألخبار املنشورة عن الوكالة

وكالة التحديث املستمر لبوابة ال
اإللكرتونية سواء باألخبار أو
األقسام وإظهارها بصورة 

.  الئقة

توعية موظفي الوكالة 
ومنسوبيها بأهم املستجدات

.الخاصة 0
3

0
6
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وحدة العالقات العامة

.نرش أخبار وكالة الجامعة للشؤون التعليمية

:اإلجراءتفاصيل

متابعة أخبار ونشاطات

ن وكالة الجامعة للشؤو 

.التعليمية 

.حرصها وتقييمها

.تدقيقه ومراجعته.صياغة وتحرير الخرب

عرضه عىل املسؤول 

وكيل )األول يف الجهة 

الجامعة للشؤون 

(.التعليمية

ة رفعها للنرش يف بواب

.الوكالة اإللكرتونية

إرسالها إىل إدارة العالقات 

العامة واإلعالم الجامعي عن 

طريق برنامج املراسالت 

.اإلخبارية



.الوكالةعناملنشورةواألخباراملقاالتمعوالتجاوباملتابعة
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:اإلجراءتفاصيل

.وتوثيق املنشور اإلعالميرصد -

.ـ دراسته وإبداء املرئيات

(.وكيل الجامعة للشؤون التعليمية)ـ عرضة عىل املسؤول األول يف الجهة 

.ـ صياغة وتحرير رد مناسب، وإرساله إىل إدارة العالقات العامة واإلعالم الجامعي

.اإللكرتونيةالوكالةلصفحةاملستمرالتحديث

:اإلجراءتفاصيل

.الدامئة لصفحة وكالة الجامعة للشؤون التعليميةاملتابعة -

.ـ إدراج أخبار وفعاليات الوكالة بشكل مستمر

(لوائح، أدلة، مناذج، صور)ـ إدراج امللفات اإللكرتونية بشكل مستمر 

.ـ متابعة متزامنة لتغذية املحتوى باللغة اإلنجليزية
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