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 المقدمة
 

ً اا ماا أاااك و القام،  للمعرفاة مناارة   املرأة رؤيتها لتكون قد وضعت الرمحن بنت عبد نورة عة األمريةجام إن   فكارة  تبنات أي
ومان أجال  املساتدامة  و التنمماة يف تفعمل اقتصاد املعرفاة  أساسم ا لتكون عنصر ا  وتطوير قدراهتا وصقل مهاراهتا   وتدريبها  تأهملها

ة أداء تًامن جااود واضاا ة وداددة آلماا و  خاصاة  علا  وضاأ أنةمااة اجلامعاة يف اجلااودةعملاات عماادة ضامان  حتقما  تلاا الرؤياة 
ة الييطانماااااااة اهلمئااااااا ماااااااأ يعملاااااااون خاااااااياء دولمااااااان بالتعااااااااون ماااااااأ وذلاااااااا ( (QMS نةاااااااا  إدارة اجلاااااااودة يف دلمااااااال مجماااااااأ إداراهتاااااااا 

  ( QAA) :األكادميي لالعتماد
 جامعة غايا  من (السادسة) الغاية من اإلسرتاتمجمة األهداف دبنو  معة، فشملت مستوفمة  األنةمة تلا جاء  ولقد    

 األداء حتقم  إىل الوصول أجل من الًرورية واألنةمة العملما  تأسمس ضرورة" :عل  تَانُّص واليت الرمحن  عبد بنت نورة األمرية
 متطلبا  من أساسم ا متطلب ا الرمحن عبد بنت نورة األمرية جامعة يف اإلسرتاتمجمة للخطة(  السادسة) الغاية وتُاَعدُّ  للجامعة  الفعال
 واللوائح منالسماسما  شاملة   جمموعة   املؤسسة لدى تكون أن: "عل  يَانُّص والذي األكادميي  واالعتماد للتقومي الوطنمة اهلمئة

 وللوحدا  الدائمة  أو الرئمسة للجان العمل إجراءا  و نطاقالصالحما  بوضوح حُتدد واسأ   بشكل   متاحة   وتكون التنةمممة 
   ( 2.6 املعمار) املؤسسة يف القمادية وللوظائف اإلدارية 

مااان اإلجاااراءا   ىسلسااالة   إىل دميياالعتمااااد األكااااالوطنماااة للتقاااومي و  معاااايري اهلمئاااةيااارتج،  أنااا  وتكمااان أ ماااة هاااذا النةاااا  يف  
 لالعتمااااد املؤسساااي  بنااات عباااد الااارمحن ناااورة ل جامعاااة األماااريةتؤهااا و ة الوطنماااة جاااودة مجماااأ معاااايري اهلمئااا السماساااا  الااايت تًااامنو 
  (للتقومي واالعتماد األكادميي أجزاء الدلمل ملعايري اهلمئة الوطنمةمجمأ  الذي يوضح بالتفصمل استمفاءو  (6ة )صف  اجلدول انةر)

التابعااااااة  املساااااااندة والكلمااااااا  العمااااااادا  مااااااأ بالتعاااااااون وضااااااأ أناااااا   يف جامعتنااااااا نةااااااا  إدارة اجلااااااودة ماااااازأهاااااا، مااااااا مي إن 
ة  مقنناااااااااااااة   آلماااااااااااااا    حسااااااااااااا و  هلاااااااااااااا  اااااااااااااة  سماساااااااااااااا    مااااااااااااان بمنهاااااااااااااا دراساااااااااااااة ماااااااااااااا لااااااااااااادى اجلامعاااااااااااااة مااااااااااااان و واضااااااااااااا   و  وأنةم 
مئاة تًامن تطبما  معاايري اهل و  تتماشا  ماأ لاوائح وةارة التعلام، عالمة   جودة   ذا  اخلروج بأنةمة   َثم  من و دولمة   مبمارسا    مقارنتها

  الوطنمة للتقومي و االعتماد األكادميي 
 اجلها  قبل من االستعمال لسهولة وذلا منفصل   كتم    يف وضأ منها جزء كل أجزاء  ستة   إىل الدلمل هذا قس، قد و    

 كامال كنةاا  منهاا جازء كل إىل ينةر أن أو منفصلة  كأنةمة تؤخذ  أن ميكن ال و البعض  لبعًها مكملة األجزاء وهذه املعنمة 
  :هي األجزاء وهذه ذات   حبد

 للجودة  اإلداري أ  التنةم،
 الينامج  جودة ب  معايري

  

 للينامج  التنةمممة ج  اللوائح
 الطالبا   تعل ، د  جودة 
  

   العلمي  والب ث العلما ه  الدراسا 
 اجملتمأ  مشاركة و    



 QMS  نظام إدارة الجودة  

 4 

 

 
-شاائةكواااا جامعااة نا- بناات عبااد الاارمحن نااورة علاا  أنةمااة جامعااة األماارية وعلاا  الاارغ، ماان املتغااريا  العدياادة الاايت طاارأ   
ساااااعادة  بإشاااااراف العممااااال  وبنااااات دماااااد  هااااادى الااااادكتورة  اجلامعاااااة معاااااار ماااااديرة بتوجمااااا  ث  أن العماااااادة حبماااااد ا  وتوفمقااااا  إال 
الدكتورة  ضمان اجلودة واالعتماد األكادميي  عممدة من وبدع، ل الزامبنت عبد ا   فاتن الدكتورة واجلودة  اجلامعة للتطوير كملة و

ماااان وضااااأ نةااااا  يتممااااز  نااااتمتك وفرياااا  الرتمجااااة  الاااادلمل  عماااال فرياااا و  العمااااادة  موظفااااا  وبتعاااااون  أمساااااء بناااات شااااايأ الشااااعمفان
بالعملماااة  مباشااارة )املرتبطاااة اجلامعااةمجماااأ أنةمااة ضااامان اجلاااودة يف إدارا   ربطااا  أال وهااي  مهماااة مبَز يماااة اجلامعاااا  اةلمااة أنةماااة عاان

 ما يلي: تًمن متناسقة   واحدة   مبنةومة   التعلمممة(
  واألهداف  وضوح الرؤية •
 مأ بعض  عد  تداخل املسؤولما  بعًها •
   اهلمئة الوطنمة ملكاف ة الفساد )نزاهة(  هبا واليت تنادي قائم ا عل  أسس املتابعة واملواةنة  موضوعمة العمل كون  •

 
ولاا  علماا توكلات  إلجنااةه  اللها، هاذا اجتهااديووفقاين   أن سهل ر هاذا العمال-عز وجل-  فإنين أشكر ا وختام ا 

تأساام ا  وذلااا  وإتقاناا  ونياسااا  يف إخااالع العماال الدينمااة والوطنمااة  هااذا الاادلمل مب ابااة منااارة للقاام، بااأن يكااون وكلااي أماال أخلصاات  
  إن ا  حي  إذا عمل أحدك، عمال  أن يتقن  " فهو القائل" :- ل،علم  وس صل  ا - دمد نبمنا بسنة
  
  
  
 مديرة مشروع نظام إدارة الجودة                                                                                

  المحسن السديري د. مشاعل بنت عبد أ.                                                                            
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 بمعايير الهيئة الوطنية للتقويم واالعتماد األكاديمي QMSنظام إدارة الجودة ( من دالبند ) عالقة 
 

 الوطنمة للتقومي و االعتماد األكادميي معايري اهلمئة نةا  ادارة اجلودة دتويا  البند
 6   5  4 ملعمارا جتربة الطالبا  التعلمممةجودة  د
  مقدمة 1د  
2  د  6  4/ 5  5 اإلرشاد و الدع، األكادميي 
 6  4 دع، الطالبا  غري السعوديا  3  د
 2  6/ 1  6 املكتبة 4  د
 4  3  6/ 3  6 تقنمة املعلوما  5  د
 3  6 التعل، اإللكرتوين 1  5  د
6  د  VLE 1  6/ 4  6  4  ةبمئة التعل، االفرتاضم 
 5  5 اخلدما  الطبمة 7  د
 10  4 الدع، الوظمفي / دع، اخلية املمدانمة 8  د
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 QMS االختصارات الواردة في نظام إدارة الجودة جدول 
 

PNU 

 Princess Nourah Bint Abdulrahman جامعة األمرية نورة بنت عبدالرمحن
University 

DQAA 

 Deanship of Quality Assurance and عمادة ضمان اجلودة واالعتماد األكادميي
Accreditation 

QA 

 Quality Assurance ضمان اجلودة

QMS 

 Quality Management System نةا  إدارة اجلودة

QMIS 

 Quality Management Information System نةا  معلوما  إدارة معايري اجلودة

HCQAAA 

 Higher Committee of Quality Assurance االعتماد األكادميياللجنة العلما لًمان اجلودة و 
and Academic Accreditation 

CQAC 

 College Quality Assurance Committee جلنة ضمان اجلودة يف الكلمة

PAP 

 Program Approval Panel الينامج األكادميي الفري  املؤقت لف ص

APR 

 Annual Program Report التقرير السنوي للينامج األكادميي

ACR 

 Annual Course Report التقرير السنوي للمقرر الدراسي

APCMR 

عملمة املراقبة السنوية الشاملة للينامج األكادميي 
 واملقررا  الدراسمة

Annual Program and Course Monitoring 
Reporting Process 

AMPR 

 Annual Monitoring Program Report تقرير املراقبة السنوية الشاملة للينامج األكادميي

KPIs 

  Key Performance Indicator مؤشرا  األداء الرئمسمة

PPR 

 Periodic Program Review األكادميياملراجعة الدورية للينامج 

SSLM 

http://www.corporater.com/KPI-Software
http://www.corporater.com/KPI-Software
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للتواصل بن الطالبا   االجتماع الرئمسي
 واملوظفا 

Staff Student Liaison Meeting 

VLE 

 Virtual Learning Environment ببمئة التعل، االفرتاضي

PES 

 Program Evaluation Survey استبانا  تقمم، الينامج األكادميي

CES 

 Course Evaluation Survey تقمم، املقرر الدراسي استبانة

ILOs 

 Intended Learning Outcomes خمرجا  التعل، املستهدفة

GPA 

 Grade Point Average املعدل التااراكمي

NCAAA 

 National Commission for Academic اهلمئة الوطنمة للتقومي و االعتماد األكادميي
Accreditation and Assessment 

NQF 

 National Qualifications Framework اإلطار الوطين للمؤهال 

PSRBs 

اجلها  املتخصصة و املشرعة للوائح واألنةمة/ 
 اهلمئا  املهنمة والقانونمة والرقابمة

Professional, Statutory and Regulatory 
Bodies 

QAA 

 The Quality Assurance Agency for Higher املت دة(وكالة إدارة جودة التعلم، العار )اململكة 
Education (UK) 

ICT 

 Information and Communications تقنمة املعلوما  واالتصاال 
Technology 

IT 

 Information Technology تقنمة املعلوما 

VR 

 Vice Rector وكملة اجلامعة

VR-Academic Affairs  

  Vice-Rectorate of Academic Affairs للشؤون التعلمممةوكالة اجلامعة 

VR-Higher Studies  

 وكالة اجلامعة للدراسا  العلما والب ث العلمي
 

Vice-Rectorate of Higher Studies & 
Scientific Research  
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DAR 

  Deanship of Admissions and Registration عمادة القبول والتسجمل

ELOs 

 Expected learning outcomes خمرجا  التعل، املتوقعة

DGS 

 Deanship of Graduate Studies عمادة الدراسا  العلما

HSPC 

 Higher Studies Program Committee جلنة برنامج الدراسا  العلما

Adm 

 Administration إدارة

SR Council 

 Scientific Research Council العلمي الب ث جملس

ACR 

 A Course Report املقرر تقرير

SME 

 Small and Moderate Establishments واملتوسطة الصغرية املؤسسا 

PC 

  Program Committee جلنة الينامج

EC 

 Examination Committee جلنة االختبارا  

PAC 

 Program Approval Committtee قبول الينامججلنة 

LTAC 

 Learning, Teaching, & Assessment جلنة التعل، والتعلم، والتقومي 
Committee 

APC 

 Academic Planning Committee جلنة التخطمط األكادميي

HSPC 

 Higher Studies Program Committee جلنة الينامج للدراسا  العلما

HSEC 

 Higher Studies Examination Committee لدراسا  العلماجلنة االختبارا  التابعة ل

HSPAC 

 Higher Studies Progam Approval جلنة قبول برنامج الدراسا  العلما
Committee  

Adm 
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 على المجلدات  QMSجدول توزيع أجزاء نظام إدارة الجودة 
 

 البند  المجلد رقم 
 واألكاديمي للجودةالتنظيم اإلداري  :البند )أ( 1

     QMS  الغاية من نةا  إدارة اجلودة 1أ 
  اهلماكل التنةمممة للجان 2أ 

 معايير البرامج وجودتها: البند )ب( 2
   مقدمة 1ب 
  مرحلة التخطمط )املرحلة األوىل( 2ب 
  مرحلة است داث الينامج اجلديد )املرحلة ال انمة( 3ب 
  توصمفا  اخلية املمدانمة 4ب 
  املوافقة عل  الينامج 5ب 
   مراقبة الينامج وتقممم  6ب 
   التعديال  عل  اليامج 7ب 
   املراجعة الدورية 8ب 
  إغالق الينامج 9ب 
  تقمم، الطالبة 10ب 
 تواصل الطالبا  واملوظفا  11ب 

 البند)ج( : لوائح الجامعة وأنظمتها 3
  اإلطار األكادميي  والساعا  املعتمدة 1ج 
  بناء املقرر الدراسي 2ج 
   إدارة اليامج واملقررا  الدراسمة 3ج 
  صو  الطالبا  ومت ملهن 4ج 
   سماسة التقومي 5ج 
   اخلياء اخلارجمن 6ج 
   إدارة التقومي 7ج  
   التص مح ورصد الدرجا  8ج 
   تقد  الطالبة الدراسي 9ج  
  منح الدرجة العلممة) التخرج( 10ج  
   الطالبا  ذوا  االحتماجا  اخلاصة 11ج  
   مالءمة حالة الطالبة النفسمة واجلسدية للدراسة يف اجلامعة 12ج  
  أنةمة التةل، والشكاوى 13ج 



  QMS  نظام إدارة الجودة

 10 

 

   القواعد األخالقمة امللزمة للطالبا  14ج  
  سماسة القبول 15ج  

 البند )د(: جودة تجربة الطالبات التعليمية 4
  مقدمة 1د 
  والدع، األكادميياإلرشاد  2د 
  دع، الطالبا  غري السعوديا  3د 
   املكتبة 4د 
   تقنمة املعلوما  5د  
    VLEبمئة التعل، االفرتاضمة 6د 
 اخلدما  الطبمة 7د 
  الدع، الوظمفي ودع، اخلية املمدانمة 8د 

 البند )هـ(: الدراسات العليا والبحث العلمي 5
  الدراسا  العلماالدرجا  العلممة ليامج  1ها 
   ختطمط اليامج وتصممم : 2ها 
    جلنة قبول برامج الدراسا  العلما3ها 
  جلنة برنامج الدراسا  العلما 4ها 
  جلنة االختبارا  والتقومي ليامج الدراسا  العلما 5ها 
  اجلوان  االجرائمة ليامج الدراسا  العلما6ها  
     خطة برنامج الدراسا  العلما7ها 
 التعاون الب  ي 8ها 
  ضمان جودة برامج الدراسا  العلما9ها 
  املتابعة السنوية 10ها 
 أخالقما  الب ث العلمي11ها 
 التدريس همئة ألعًاء العلممة األحباث12 ها

 العالقات المجتمعية(: البند )و  6
 إشراك اجملتمأ 1و 
   اخلرجيا  2و  
   اللجنة التوجمهمة 3و 
  تطوير األعمالمركز دع، و  4و 
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  (د) البند محتوياتفهرس 
 3 ............................................................................................................................................ المقدمة

 5 ...................................................... األكاديمي واالعتماد للتقويم الوطنية الهيئة بمعايير QMS الجودة إدارة نظام من( د) البند  عالقة

 QMS ........................................................................................... 6  الجودة إدارة نظام في الواردة االختصارات جدول

 12 ...........................................................................................................التعليمية الطالبات تجربة جودة ):د) لبندا

 12 ...................................................................................................................................... :مقدمة 1 د

 13 ............................................................................................................... :األكادميي والدع، اإلرشاد 2 د

 14 .......................................................................................................... :السعوديا  غري الطالبا  دع، 3 د

 15 ................................................................................................................................ :املكتبة 4 د

 16 ............................................................................ :الرمحن عبد بنت نورة األمرية جامعة ملكتبة االسرتاتمجمة اخلطة 1  4 د

 17 ...................................................................................................................... :اإلعارة خدمة 2  4 د

 17 ............................................................................................................ :والطباعة اإلنرتنت خدمة 3  4 د

 17 ............................................................................................................ :املكتبة موظفا  استشارة 4  4 د

 17 ............................................................................................................ :املكتبا  بن فمما اإلعارة 5  4 د

 17 .................................................................................................................. :اإللكرتونمة املكتبة 6  4 د

 18 ...................................................................................................................... :اآلر الفهرس 7  4 د

 18 ....................................................................................................................... :املعلوما  تقنمة 5  د

 18 .................................................................................................................... :اإللكرتوين التعل، 5.1 د

 VLE)) .......................................................................................................... 18: االفرتاضمة التعل، بمئة 6 د

 19 ........................................................................................................................ :الطبمة اخلدما  7 د

 19 ..................................................................................................... :املمدانمة اخلية دع، و الوظمفي الدع، 8 د

 20 .......................................................................................................... الطالبية المجالس أنظمة(: 1-د) الملحق

 23 ..........................................................................................................األكاديمية المرشدة مهام(: 2-د) الملحق

 26 ..................................................................................................... المكتبات شؤون عمادة الئحة(: 3-د) الملحق

 37 ............................................................................................. الميداني التدريب وحدة ومهام ضوابط(: 4-د) الملحق

 40 ............................................................................................................ الميداني التدريب آلية(: 5-د) الملحق

 41 ........................................................................... نورة االميرة جامعة في االلكتروني للتعلم المنظمة القواعد(: 6-د) الملحق

 48 ................................................................................................... االلكتروني المقرر تصميم معايير(: 7-د) الملحق

 51 .......................................................................... الجامعة تقدمها التي الخدمات على الراجعة التغذية نموذج(: 8-د) الملحق

 66 ........................................................................................... نورة االميرة جامعة في الصحية الخدمات(: 9-د) الملحق
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 جودة تجربة الطالبات التعليمية ):دلبند )ا

 مقدمة: 1د.
فإن جامعة األمرية نورة بنت عبد الارمحن تتامح لطالبتهاا الوصاول جملموعاة واساعة    باإلضافة لألساتذة واةاضرين        

 من املصادر املتنوعة  وذلا لدع، تعلممهن  وتوجمههن  وتنممة مهاراهتن يف األنشطة غري األكادميمة 
))حتقم  التممز  وتعزيز الدع، الطاال،  وخادما  اإلرشااد الايت تقادمها جامعاة األمارية  :خدما  دع، الطالبا  هي رؤية 

 لطالباهتا وفق ا ملعايري اجلودة العاملمة((   عبد الرمحننورة بنت 
وكالااااة شااااؤون  وتشاااارتك عاااادة جهااااا  يف اجلامعااااة بالعنايااااة بتجربااااة الطالبااااا  التعلمممااااة  كاااال يف ختصصاااا   فتقااااو         

الطالبا   ووكالة الشؤون التعلممماة  ووكالاة الشاؤون الصا مة مجمعهاا باإلشاراف علا  حمااة الطالباا  االجتماعماة  وتوجما  
( ثاالث وسساون ومئتاان موظفاة يف وكالاة شاؤون الطالباا   هاذا باإلضاافة ملختصاا  يف 253) ويوجد حالم ااسلوكماهتن  

( اجلهااا  املسااؤولة عاان جتربااة 1ويوضااح الشااكل: )د  وكالااة اجلامعااة للشااؤون األكادميمااة  واملختصااا  يفأربااأ عشاارة كلمااة  
     الطالبا  التعلمممة

إن جامعة األمارية ناورة بنات عبادالرمحن تفتخار بإتاحاة الفرصاة لطالباهتاا باملشااركة يف ادمااة األكادميماة  باإلضاافة        
  بانتخااب ةمامالهتن القاادرا  علا  مت املهن ساواء أكاان ذلاا يف الشاؤون إىل خدما  الدع، املهنمة  حمث تقو  الطالبا

التعلمممااة  أ  يف الشااؤون الطالبمااة  أ  يف األنشااطة الطالبمااة  أويف غريهااا ماان جواناا  التجربااة الطالبمااة  فاجملااالس الطالبمااة 
 تشكل النواة الحتاد طالبا  جامعة األمرية نورة بنت عبدالرمحن 

 
 

 عمادة السنة التحضير
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ( الجهات المسؤولة عن تجربة الطالبات التعليمية1الشكل )د.

 مكتب الوكيلة 

 

 مكتب المستشارون

 
 مكتب الوكالة التقني 

 

 مكتب الشؤون اإلدارية

 مكتب تخطيط االستراتيجيات األكاديمية 

 إدارة شؤون البرامج التعليمية

 

 وحدة الخطط الدراسية

 مكتب الجدولة والتجهيزات

 

 مكتب تطوير المناهج والخطط الدراسية 

 وحدة التجهيزات والمعامل

وحدة المواد الكيماوية 
 والمشعة

 وحدة الجدولة

 وحدة التوزيع االكاديمي

 وحدة الجودة التعليمية

 للشؤون التعليمةوكالة الجامعة 

 

 إدارة الشراكات والتطوير األكاديمي

 وحدة الشراكات االكاديمية 

 

 االكاديميوحدة التطوير 

مكتب العالقات 
 مكتب المتابعة االكاديمية االكاديمية 

 مركز مدارس الجامعة

 مكتب االنشطة االكاديمية 

 مكتب تطوير البيئة التعليمية

مكتب الترجمة والبحث االلكتروني 
 االلكتروني 

 الكليات  عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر  عمادة السنة التحضيرية

 

 معهد اللغة العربية للناطقات بغيرها

 



   QMS  نظام إدارة الجودة

 

 13 

 

 
وإلعطاء الطالبا  فرصة لتجربة القمادة  قامت عماادة شاؤون الطالباا  حتات رعاياة إدارة اجلامعاة بوضاأ اللاوائح         

األساسمة للمجالس الطالبمة  واضع ة يف اعتبارها مصل ة الطالبا   وإعدادهن خلدمة الوطن  هذا باإلضافة ملشاركتهن يف 
يدة  وتوحمد كلما  جامعة األمرية نورة بنت عبد الرمحن مت تعاديل اللاوائح  املنة، للمباين اجلد وبعد االنتقالرقم  وتقدم   

 لتقو  بعكس العملما  اجلديدة للجامعة  وذلا بعد أخذ املشورة الالةمة 
واخلاصاة بأنةماة اجملاالس الطالبماة  وفمماا يتعلا  باالتصاال ( 1-وميكن الرجوع للوائح املشار إلمها يف املل  : )د       
 ماان خااالل جلااان واسااعة علاا  مسااتوى اجلامعااة  والتعاااون داخاال اجلامعااة  فإناا  ياات، دعاا، الطالبااا  بصاافة عامااة املباشاار 

 وفرق مشاريأ  وجمموعا  عمل  
 و ميكن تقسم، األم لة عل  أنشطة مشاركة الطالبا  يف اللجان إىل فئتن:     

   :ميكن للطالبة التطوع باملشاركة كعًو يف جلنة من خالل 
 مراكز خدمة اجملتمأ    1
   مركز دع، وتطوير األعمال 2
   مركز األحباث الواعدة للب وث االجتماعمة ودراسا  املرأة  3
   مركز خدما  الطالبا  4
   شؤون الطالبا  الاليت يدرسن باخلارج 5
    معهد تعلم، اللغة العربمة للناطقا  بغريها6
  :كما ميكنها املشاركة يف 
 الطالبمة   اجملالس 1
 طالبا  يف كل دورة     جملس إدارة صندوق الطالبا   )ثالث(2
 لعمل مقابل أجر مقطوع ل  مراكز تشغمل الطالبا   3

   مراكز دع، الطالبا   حمث ميكنها املشاركة يف تدري  قريناهتا من خالل تقدمي الدورا  4       

 اإلرشاد والدعم األكاديمي: 2د.
نورة بنت عبد الرمحن تاؤمن باأن الادع، الطاال، واإلرشااد جيا  أن يكوناا ثقافاة يتبناهاا أعًااء  األمريةإن جامعة         

 بناء  عل  مبدأ أن مجمأ املوظفا  رعاٌة ومسؤولون عن الطالبا  الاليت حتت رعايتهن   الكلما   وذلاهمئة التدريس يف 
ل  اا اجلهتاان اإلداريتاان الرئمساتان املساؤولتان عان اإلشاراف علا  للشؤون التعلمممة وعمادة القبول والتساجم ووكالة اجلامعة

   واملوافقة علمهما واإلرشاد تقدمي الدع، الطال، 
باإلضاافة إىل الكلماا    ويت، تقدمي اإلرشاد و الدع، األكادميي من خاالل اإلدارا  الرئمساة للتوجما  واإلرشااد       

ومنسااقا   -إحاادى أعًاااء همئاة التاادريس -ومنسااقة إدارياة  ون الطالبااا  حماث يتواجااد يف الكلماا  مجمعهااا وكملااة لشاؤ 
ومنسقا  للتوجم  االجتماعي  وتقو  وكالة اجلامعة للشؤون األكادميمة بإدارة ومتابعة أداء املرشدا   لألنشطة الالمنهجمة 

الطالبا  من وإىل املرشدا  األكادميما  من األعًاء يف الكلما   وقد مت وضأ إجراءا  دددة لتسجمل عملما  إحالة 
 األكادميما   وتًمن عملمة اإلحالة هذه استمرارية الدع، 
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وهتدف هذه اخلدمة املتخصصة إىل حتديد املشاكل اليت قد تعم  تقد  الطالبا   وقدرهتن عل  حتقم  الت صمل        
وإجياد ادلول  والشخصمة  مشاكلهن األكادميمة األكادميي  ومتطلبا  ادماة ذا  العالقة  هبدف دع، الطالبا  يف إدارة 

ودعمهاان   املناساابة هلااا  وياات، اختمااار املرشاادا  األكادميمااا  ماان باان أعًاااء اهلمئااة التعلمممااة  ل شااراف علاا  الطالبااا  
 كمجموعا   وذلا بتوجمههن ومراقبة تقدمهن  ويشمل ذلا: 

 اهتن   اختمار التخصصا  األكادميمة اليت تليب طموحاهتن وقدر 1
   توضمح أنةمة اجلامعة ولوائ ها  2
 مبا يف ذلا متطلبا  التخرج    فه، اخلطة الدراسمة ومعرفتها 3
وذلا يف حاال  النقل أو الدراسة خارج الكلمة    التعامل مأ معادلة املقررا  الدراسمة  وتقدمي معلوما  عن املقررا  4

 أو اجلامعة 
 وتوجمههن للتغل  عل  م ل هذه العقبا   ل  إنذار  أكادميي   دع، الطالبا  الاليت رمبا حصلن ع5
   مراجعة النتائج مأ الطالبا  ملساعدهتن عل  حتسن مستوياهتن األكادميمة العامة 6
   إشعارا  التسجمل لكل فصل دراسي 7
   إشعارا  النتائج  لكل فصل دراسي 8
 وأعذار الغماب    تأجمل الدراسة 9
   -إذا لز  األمر-التأديبمة واألكادميمة   اختاذ القرارا  10
   معرفة أي وثائ  أو معلوما  ذا  صلة بالتقد  األكادميي للطالبة 11

 ( 2-)د األكادميمة  انةر املل  : ومها  املرشدةملزيد من التفاصمل حول مسؤولما  

 دعم الطالبات غير السعوديات: 3د.
األكادميي أن االنتقال من بلد وثقافة مألوفة إىل مكان جديد يعد تغمري ا كبري ا  ترى إدارة الدع، الطال، واإلرشاد       

لااذا فإناا  ماان الطبمعااي أن مياار معةاا، الناااس بفاارتة انتقالمااة حااا يعتااادون علاا  داامطه، اجلاادي  وماان املمكاان أن تكااون هااذه 
خادما  الادع، جلمماأ طالباهتاا  ت عبادالرمحنالفرتة االنتقالمة صعبة عل  ك ري من الناس  لذلا توفر جامعة األمرية نورة بن

 بغض النةر عن اجلنسمة 
 وتشمل املشاكل اليت قد تواجهها الطالبا  غري السعوديا :   

   الصعوبا  األكادميمة 
   الصدمة ال قافمة 
   الصعوبا  اللغوية 
   ادنن للوطن 
    القل 
  االكتئاب 
   االعتماد عل  مناخ جديد 

فإن  جي  علمهن الت دث مأ إحدى املرشدا  املختصا  لل صول  الطالبا  بأي  من هذه املشكال  ويف حال مرور  
 عل  الدع، املناس  
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 المكتبة: 4د.
إن جامعاة األماارية نااورة بنات عبااد الاارمحن تاوفر مكتبااة  مركزي ااة حدي  اة هااذا باإلضااافة ملكتباا  الكلمااا   وتقااد  املكتبااة        

دة شؤون املكتبا  الدع، األكادميي من خالل جمموعة واسعة مان مصاادر املعرفاة واملعلوماا    للطالبا  حتت إشراف عما
 كما تدع، املكتبة أعًاء همئة التدريس والطالبا  من خالل الكت  وخدما  املعلوما  األخرى 

ا مان نوعا   :رؤيـة المكتبـة هـي مان خاالل تقادمي  والعلماي يهادف لتعزياز الب اث الرتباوي  الساعي جلعال املكتباة مركاز ا فرياد 
 جمموعة من مصادر املعلوما  يف مجمأ اجملاال  

 : إن رسالة المكتبة هي 
   ناورة بنات عباد الارمحن ذا  مساتوى  وذلاا لتكاون أحبااث جامعاة األمارية توفري بنمة أساسامة للمعلوماا

 عاملي 
  تقدمي جتربة للطالبا  تدع، مبتغ  جامعة األمرية نورة بنت عبد الرمحن 
 من املختصا  يف علو  املكتبا  واملعلوماا   نان يتممازن بالقادرة علا  االبتكاار  وتطوير جمموعةري  تد

 وجملتمأ املكتبا  الوطين الدور  وذلا حا يكون بإمكاان تقدمي القمادة جملتمأ اجلامعة  واإلبداع 
 رج ادر  اجلامعي دع، جامعة األمرية نورة بنت عبد الرمحن عند بناء عالقا  وشراكا  جديدة خا 

       
الااذي ترتكااز علمهااا اساارتاتمجما   األولويااا  وتلخااص إن اساارتاتمجمة خاادما  املكتبااة تقااد  ثالثااة جماااال  أداء رئمسااة   

 :  كالتار  املكتبة
  إثاااراء جترباااة الطالباااة مااان خاااالل تاااوفري اخلااادما  واملاااوارد الااايت تلااايب واااو الشخصااامة  والتوقعاااا  العالماااة واملتزايااادة

 للطالبا  
  تعزيااز شااراكاهتا يف دعاا، الب ااوث وإنشاااء البنمااة األساساامة للمسااتودع الرقمااي للمكتبااة وتطااويره  وذلااا لتقاادمي

 ولدع، النشاط الب  ي  خدما  مبتكرة 
  إدارة املكان وتقنمة املعلوما   وتعزيز إمكانمة الوصول إىل املوارد اإللكرتونمة للطالبا  واملوظفا  

 :لديها من خالل التاروللمكتبة جمموعٌة من اللوائح اليت حتك، إدارة كل وحدة      
جيا  أن تتاوىل عممادة شاؤون املكتباا  إدارة مكتباا  اجلامعاة واإلشاراف علمهاا  إىل جانا  مت ملهاا يف جملاس اجلامعااة  .1

 ويف مجمأ اهلمئا  العلممة والرمسمة 
ماااديرة  حتمااال ماااؤهال  عالم اااا ال يقااال عااان درجاااة )املاجساااتري( يف ختصاااص جيااا  أن تكاااون املكتباااة املركزياااة حتااات إشاااراف  .2

املكتبا   وجي  أن تكاون مطلعاة  ومااهرة  يف تقنماة املعلوماا   كماا جيا  علمهاا تقادمي النصاح واإلرشااد الفاين واملهاين 
  فمما خيص املكتبة  باإلضافة إىل وضأ اليامج اليت هتدف لتطوير العامال  يف املكتبة املركزية

جيااا  تعمااان ماااديرة متخصصاااة مؤهلاااة مهنم اااا وعلمم اااا علااا  كااال قسااا، مااان أقساااا  املكتباااة املركزياااة  وتقاااو  جمموعاااة مااان  .3
كاال قسا،  وتكااون ماديرة املكتباة املركزيااة مساؤولة  مباشاارة    حاجاة علا املوظفاا  املتخصصاا  مبساااندهتن  وذلاا بناااء 

 أما  عممدة شؤون املكتبا  عن مجمأ القًايا املتعلقة املكتبة 
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جيا  أن يقاو  باإلشاراف علا  املكتباا  الفرعماة ماديرٌة حتماال ماؤهال  عالم اا ال يقال عان درجاة )املاجساتري( يف ختصااص  .4
تقنمة املعلوما   كماا جيا  علمهاا تقادمي النصاح واإلرشااد الفاين واملهاين  املكتبا   وجي  أن تكون مطلعة  وضلمع ة يف

 فمما خيص املكتبة  باإلضافة إىل وضأ اليامج اليت هتدف لتطوير العامال  يف املكتبة املركزية 
جياا  أن يكااون لكاال مكتبااة  فرعم ااة مشاارفٌة واحاادٌة وعااٌدد ماان األممنااا   وذلااا حساا  اداجااة  ووفق ااا للتخصصااا    .5

طلوبة  ويتولن مسؤولمة املكتبة من حمث سري العمل  وتوفري كافة اخلدما  ذا  الصلة  وتت مل املشرفة املسؤولمة امل
 الكاملة واملباشرة أما  مديرة املكتبا  الفرعمة 

 وتكون ساعا  عمل املكتبة كالتار:
أياا  األسابوع علا  فرتتان   تكون ساعا  العمل يف األماكن املخصصة خلدمة مرتادي املكتبة املركزية خاالل - أ

 كالتار:
  :مساء  ال انمة( (   )02:00وحا ) صباحا  ال امنة( ( ع )08:00)من الساعة الفرتة األوىل 
  :مساء   )ال امنة(  ( 08:00ظهرا   وحا ) )ال انمة( (  02:00)من الساعة الفرتة ال انمة 

( ع 08:00) واحااادة فقاااط  ابتاااداء مااان السااااعةتكاااون أباااواب املكتباااة املركزياااة مفتوحاااة ياااو  السااابت لفااارتة  - ب
 مساء   (   )ال انمة(02:00صباحا   وحا ) )ال امنة(

 :نعبد الرحمالخطة االستراتيجية لمكتبة جامعة األميرة نورة بنت  1. 4د.
دعم ا نتاة ا  إن املكتبة هي أساس التجربة الدراسمة للطالبا  يف جامعة األمرية نورة بنت عبد الرمحن  فهي توفر      

ومراجااأ عالمااة املسااتوى ميكاان االطاااالع علمهااا  هااذا باإلضااافة إىل اخلاادما  املتقدماااة واددي ااة  وستسااع  املكتبااة جاهااادة 
لتطاااوير اخلااادما  بطريق اااة أك ااار ابتكاااار ا وتركماااز ا علااا  الطالباااة  حبماااث تتناسااا  ماااأ حاجاااا  الطالباااا  الااااليت يعلاااو ساااقف 

ايد  وتستند هذه األهداف إىل اسرتاتمجما  اجلامعة  م ل: اسرتاتمجما  جامعة األمرية تطلعاهتن وطموحاهتن عل  حنو متز 
 ويف الب ث العلمي  ويف األنشطة اجملتمعمة  نورة بنت عبد الرمحن يف التعلم، والتعل، 

وقد وخدما  الدع،   وستقو  املكتبة باستكشاف إمكانا  التقنما  اجلديدة  وفرع تعزيز جمموعا  الكت       
لااادع، وساااائل الاااتعل، اجلديااادة بأحااادث التقنماااا  العلمماااة  وساااتقو  عماااادة شاااؤون  تطاااوير بنماااة حتتماااةاسااات مر  املكتباااة يف 

مستعمنة باسرتاتمجمة االتصاال  الشاملة  وسمتوىل فري  التخطمط باملكتبة  جماال  األداء الرئمسة املكتبا  باإلشراف عل 
 مسؤولمة مراجعة االسرتاتمجمة نفسها  وخطط التنفمذ سنوي ا  للتأكد من أاا تعكس اسرتاتمجما  اجلامعة ادالمة وأولوياهتا 

ذا جيا  أن تركاز اسارتاتمجمة املكتباة علا  جتربااة إن مانح الطالباا  جترباة دراسامة نمازة هاو يف طلمعاة أنشااطة املكتباة  لا       
أن  وال شاااوالقاعااا  الدراساامة   الطالبااة تركمااز ا كبااري ا  ويشاامل ذلااا االلتاازا  بساااعا  العماال يف مجمااأ مكتبااا  الكلمااا  

يف تزاياد أ مة اخلدما  الرقممة تتزايد باطراد  لكن الذي حيدث يف الواقأ أن عادد مساتخدمي املكتباا  ادقمقماة ومرافقهاا 
 االهتما  الذي تولم  اجلامعة هبذا األمر  عبد الرمحنمستمر  وتعكس املكتبة املركزية جبامعة األمرية نورة بنت 

 اخلطة االسرتاتمجمة للمكتبة هي: إن أهداف      
  توفري كافة مصادر املعلوما  الالةمة ألغراض تعلمممة  مبا يف ذلا األحباث الًرورية لت قم  رساالة

معة  وإنشاء وتنةم، وصمانة م ل هذه املاوارد هاو اهلادف األساساي للمكتباة  وعاالوة علا  ذلاا اجلا
تقااو  املكتبااة بتااوفري املساااعدة الالةمااة ملرتاديهااا ماان خااالل تزويااده، بالتوجماا  والاادع، عنااد اسااتخدا  

 مرافقها 
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 كار تطوير كادر من املختصا  يف علو  املكتبا  واملعلوما  يتممزن باإلبداع واالبت 
   وتاادري  الباح اااا  والطالبااا  علااا  اساااتخدا   تسااهمل الوصاااول إىل مصااادر املعلوماااا  واخلااادما

 املوارد وتقنما  املعلوما  استخدام ا فعاال  
  وإتاحتها  تعزيز التعل، الذايت  واملشاركة يف العملمة التعلمممة من خالل مجأ املواد التعلمممة وتنةممها

نورة بنت عبد الرمحن  وعل  شبكة اإلنرتنات  ويشامل ذلاا التعااون  يف كل مكتبا  جامعة األمرية
مأ جها  أخرى توفر مصادر املعلوما  جبامعاة األمارية ناورة بنات عباد الارمحن وغريهاا مان اجلهاا  

 ذا  الصلة 
   دعا، جمتماأ جامعاة األمارية ناورة بنات عباد الارمحن عناد بنااء عالقاا  وشاراكا  جديادة خاارج ادار

 اجلامعي  
 توفر خدمة الوصول إىل الكت  واملراجأ اليت ال يسمح باقرتاضها خارج املكتبة   ضمان 

 :خدمة اإلعارة 2. 4د.
وقواعااد جامعااة األماارية نااورة بناات عبااد الاارمحن ولوائ هااا  واجبااا  موظفااا  املكتبااة  ملعرفااة )3-)د انةاار املل اا :      

 املركزية اخلاصة باإلعارة يف مكتبا  الكلما   ويف املكتبة 

 خدمة اإلنترنت والطباعة: 3. 4د.
إن املكتبااااا  جبامعااااة األماااارية نااااورة بناااات عبااااد الاااارمحن تااااوفر أجهاااازة حاساااا  آر  ومرافاااا  للطباعااااة  تسااااتخدمها       

الطالبااا  ماان خااالل البطاقااة اجلامعمااة  كمااا تقااد  املكتبااة خاادما  االستشااارة املتخصصااة فممااا يتعلاا  باألحباااث العلممااة  
 البمانا  الوطنمة والدولمة   وخدما  الرد عل  االستفسارا  من خالل جمموعة واسعة من قواعد

 استشارة موظفات المكتبة: 4 .4د.
وعلاا  اسااتعداد دائاا، للاارد علاا  أي استفسااار عاان خاادما   يوجااد يف مكتبااا  اجلامعااة أممنااا  مكتبااة ماادربا         

ب اث  والفهاارس املكتبة  كما ميكنهن دع، مرتادا  املكتبة الاليت يرغنب يف استخدا  املصادر اإللكرتونمة  م ل: أدوا  ال
 اآللمة  وقواعد البمانا  املتخصصة 

 اإلعارة فيما بين المكتبات: 5. 4د.
فإن  ميكن للمستفمدا  من املكتباة ادصاول علا  نسا   إذا كانت الكت  أو املواد غري متوفرة يف املكتبة املركزية        

وهاااذه اخلدماااة جمانماااة يف اململكاااة العربماااة  خااارى مااان خاااالل خدماااة اإلعاااارة فمماااا بااان املكتباااا  يف اجلامعاااا  الساااعودية األ
 السعودية 

 المكتبة اإللكترونية: 6. 4د.
لقاااد أد  التطاااورا  اددي اااة يف تقنماااة املعلوماااا  إىل ظهاااور املكتباااة اإللكرتونماااة الااايت تًااا، جمموعاااا   كبااارية  مااان        

ة  والدوريا  وغريها  وميكن كرتونملاإلمصادر املعلوما  الرقممة يف أشكال خمتلفة  منها: املعاج،  واملوسوعا   والكت  
ها بسهولة  وتدع، املكتبة العملمة التعلمممة مان خاالل تطاوير اليجمماا  الب ث يف قواعد البمانا  هذه وحفةها واسرتجاع
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م ال: قواعاد بماناا  النصاوع الكاملاةا وقواعاد بماناا  امللخصاا   ودركاا   لتوفري املعلوماا  الرقمماة يف أشاكال خمتلفاة 
  )الاااادكتوراه (  ورسااااائل الب ااااث اخلاصااااة باااااجملال ا والكتاااا  اإللكرتونمااااة  واألقااااراع املدجمااااة  هااااذا باإلضااااافة ألطروحااااا

 )املاجستري(  واألوراق الب  مة 

 الفهرس اآللي: 7. 4د.
ميكن للمستفمدا  من املكتبة تصفح الفهرس اآلر وذلا لل صول عل  كافة خدما  املكتبة  وميكن الوصول 

داخاال املكتبااة  أو عاان طرياا  اإلنرتنااات خارجهااا  كمااا ميكاان الب ااث يف الفهااارس  اآلر املوجاااودةإلماا  ماان أجهاازة اداساا  
أو ماان خااالل اساا، املؤلااف  أو أمساااءاملؤلفن  أو الكلمااا  الرئمسااة يف  باسااتخدا  العنااوان  أو الكلمااة األوىل ماان العنااوان 

ل امل ااال: الوصااول ل نرتناات األمساااء  أو الكلمااا  الرئمسااة يف العناااوين  ويقااد  الفهاارس خاادما  أخاارى  منهااا علاا  ساابم
 الستعارة املواد  أو جتديدها  أو لدفأ غراما    أو غري ذلا 

 المعلومات:تقنية  5د. 
ااد      إن خدمااة تقنمااة املعلومااا  يف جامعااة األماارية نااورة بناات عبااد الاارمحن ياات، توفريهااا ماان خااالل معماال  مركاازي  واح 

العلاو ( فلهمااا معمال مساتقل يارتبط با  واان وعشارون دط اة  حماث ميُكاان يارتبط با  أرباأ وواانون دط اة  أماا كلمتاا )الطا  و 
 للطالبا  إحًار حواسبهن اخلاصة والعمل علمها 

 التعلم اإللكتروني: 5.1د.
ا لاادع، وتطااوير الااتعل،  عبااد الاارمحنياات، اسااتخدا  تقنمااة املعلومااا  يف جامعااة األماارية نااورة بناات         اسااتخدام ا متزايااد 

اإللكرتوين  وتدرك اجلامعاة تناوع منهجماا  الاتعل، اإللكارتوين الايت ميكان اعتمادهاا  لاذا قامات بوضاأ إطاار  لتطاوير املنااهج 
  اليت ميكن تصمممها وتنفمذها من خالل هذه املنهجمة  نا سمسمح للموظفاا  بتطاوير أجازاء  صاغري ة مان تعلا، الطالباا 

 ومأ اخلية ميكن أن ميتد األمر لمكون التعل، اإللكرتوين معزةا  بتقنمة املعلوما  

 ((VLEبيئة التعلم االفتراضية:  6د.
(  وتعمل حالم ا عل  Blackboardإن جامعة األمرية نورة بنت عبد الرمحن أدخلت مؤخر ا نةا  البالك بورد )       

اجملتمااأ األكاادميي  ولقاد مت إنشااء مركاز تعلاا، إلكارتوين يعمال علا  تطاوير القواعااد التادري  علا  اساتخدام  يف مجماأ أحنااء 
 (  VLEواللوائح اليت تنة، استخدا  بمئة التعل، االفرتاضمة )

األمرية نورة بنت عبد الرمحن استخدا  قواعاد وةارة التعلام، العاار الايت تتبعهاا مجماأ اجلامعاا   ماأ  وميكن جلامعة     
املقااررا  الدراساامة فإناا  جياا  أن يكااون التعلاام،  وأمااا يف٪( ماان املقااررا  ضاامن الااتعل، اإللكاارتوين  25إىل ) إدراج مااا يصاال

٪( من التعل، علا  االنرتنات  25) %(  وهذا نا يتمح ما يصل إىل25املباشر وجه ا لوج  يف الصف مبا تصل نسبت  إىل )
تاحاا  علا  نةاا  الابالك باورد ختًاأ ملوافقاة اجلامعاة  والايت تساع  مان دتواهاا م ٪(25) ومجمأ املقررا  الدراسمة اليت يكون

 اآلن لل صول عل  ترخمص من الوةارة 
وتشارك اجلامعة يف املركز الوطين للتعل، اإللكرتوين والتعلم، عن بعاد  والاذي ياوفر التادري  والادع، لعملماة أقلماة       

، اآلن هبذا الشأن  وسمت، النةر يف مدى التقد  الذي مت يف املستقبل  األفكار املتعلقة بالتعل، والتدري   وهناك اتفاق قائ
اااا بالنسااابة  ويقاااد  املركاااز الاااوطين ور  عمااال حاااول تصااامم، وتنفماااذ وإدارة التعلااام، اإللكااارتوين  ويعاااد هاااذا التطاااور تطاااور ا مهم 
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عااة بصاادد إحااراة تقااد  نتاااة هبااذا ملسااتقبل اجلامعااة  ألناا  جياا  أن تتااوفر كافااة املقااررا  علاا  اإلنرتناات يف املسااتقبل  واجلام
الشأن  ويعزى ذلا جزئم ا إىل ادوافز املقدمة للتشجمأ عل  املشاركة يف التعل، اإللكرتوين  وقد بدأ تدري  الطالبا  عل  

  بالفعل بأخذ أوىل خطوا  التدري النةا   فهناك جلسا  تدري  دددة للجممأ  و لقد بدأ  الطالبا  

 الخدمات الطبية: 7د.
تقد  اجلامعة خدما   طبمة  شامل ة  مأ مزيد من التطورا  قمد النةر لل صول عل  مركز رئامس دادما  أطبااء      

متممزين  بمنما يتوفر لكل كلمة طبمبة ونرضة  يتواجدن يف وان عمادا  مشرتكة بن الكلما  األربأ عشرة  وهناك مركازان 
 لسكنمة ألعًاء همئة التدريس ص مان يف سكن الطالبا   وواحد يف املنطقة ا

وعل  املدى الطويل تعتز  جامعة األمرية نورة بنت عبد الرمحن إنشاء مستشف   وصامدلم ة وعماادَة أسانان   وغريهاا     
من اخلادما  الطبماة ذا  الصالة  وميكان للطالباا  واملوظفاا  الوصاول إىل هاذه اخلادما  حبجاز موعاد   وقاد ياتمكن مان 

 كانت ادالة طارئة   الدخول بال موعدإذا

 الدعم الوظيفي و دعم الخبرة الميدانية: 8د.
مت توضاامح ضااوابط  إن جامعااة األماارية نااورة بناات عبااد الاارمحن تلااز  مجمااأ طالباهتااا بالقمااا  بالتاادري  املمااداين  ولقااد      

ياة للتادري  املماداين لًامان (  وتعمل اجلامعة حالم ا عل  تطوير وحدة مركز 5-)د ( و4-التدري  املمداين يف املل قن: )د
ادصااااول علاااا  التنممااااة املهنمااااة املناساااابة  والتوجماااا  املطلااااوب  واألنشااااطة الالصاااافمة اإلضااااافمة  فجممعهااااا تساااااه، يف تطااااوير 

 اخلرجيا  
بان فصال دراساي واحاد  أو سانة واحادة حبسا  التخصاص الادقم  للطالباة  فعلا   التدري  املمداينوترتاوح مدة       

تبلغ مدة العمل املمداين لطالبا  كلمة )الفنون والتصامم،( فصل دراسي واحد يف السانة ال انماة  وسانة واحادة سبمل امل ال: 
يف السااانة الرابعاااة  وتقاااو  الطالباااا  بكتاباااة تقاااارير حاااول التااادري  ويااات، تقماااممهن علمهاااا  وتكاااون عملماااا  اإلدارة واملتابعاااة 

ا  كمااواإلشاراف علاا  مجمااأ األنشاطة قويااة  علاا   مهاانهن  ويعماالمكتاا  للخرجياا  يساااعدهن علاا  تطاوير  ناااكأناا  ه جااد 
 تقدمي التأهمل املهين الالة  هلن 
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 أنظمة المجالس الطالبية: (1-الملحق )د
 الئحة المجالس الطالبية :

  -1431تنص الالئحة المعدلة للمجالس الطالبية بجامعة األميرة نورة بنت عبد الرحمن للعام الجامعي 
 المقدمة

ينتةااار مااان مجماااأ أبنائااا  وبناتااا  املشااااركة يف اًااات   والتطاااوير  وهاااوميااار الاااوطن يف الفااارتة ادالماااة مبرحلاااة مااان البنااااء      
وتقدم   وملا كاان الشاباب ها، األمال املنشاود جلمماأ األما،  فادوره، ال يقادر با من  مان هاذا املنطلا  تفاتح جامعاة األمارية 

اركة يف ادماة اجلامعمة جبممأ تفاصملها من خالل اجمللس  حبمث تقاو  الطالباا  نورة بنت عبد الرمحن اجملال لطالباهتا للمش
ون الطالباا   أ  األنشاطة الطالبماة ؤ بانتخاب ةممالهتن القادرا  علا  مت املهن ساواء فمماا خياتص بالشائون التعلممماة  أ  شا

 عة األمرية نورة بنت عبد الرمحن وتشكل هذه اجملالس بعد ذلا مبشمئة ا  النواة الحتاد طالبا  جام ذلا وغري 
ومن أجل إتاحة الفرصة للطالباا  خلاوض هاذه التجرباة الرائادة  فقاد قامات عماادة شائون الطالباا  حتات رعاياة      

كرمية من إدارة اجلامعة بوضأ هذه الالئ ة األساسمة للمجالس الطالبمة  واضعة نص  عمنمها مصل ة طالباتنا وإعدادهن 
  واملشاركة يف رقم  واًت  خلدمة وطننا الغار

الالئ ة األساسامة للمجاالس الطالبماة جبامعاة األمارية ناورة بنات عباد  (  من30وبناء  عل  ما نصت علم  املادة )    
اجلامعة اد  يف تعديل مواد هاذه الالئ اة حبسا  ماا تقتًام  املصال ة  ها  جمللس1430-1429الرمحن الصادرة يف العا  

 العامة 
معتنا قد مر  يف الفرتة السابقة بتطورا  كبرية  ومقبلة عل  نقل  نوعم  بانتقاهلاا إىل مقرهاا اجلدياد وحمث إن جا

الذي يً، كلما  اجلامعة كافة يف سور واحد فإن اداجة تقًي إدخال بعض التعديل علا  هاذه الالئ اة حبماث تنساج، 
ألخذ مرئماهت،  نعبد الرمحالتابعة جبامعة األمرية نورة بنت مأ الوضأ اجلديد جلامعتنا  وبناء علمة فقد متت خماطبة الكلما  

 حول تعديل هذه الالئ ة املعدلة للمجالس الطالبمة 
 تعريف بالمصطلحات الرئيسية

يف تطبماا  أحكااا  هااذه الالئ ااة يقصااد بالكلمااا  التالمااة املعاااين املوضاا ة مقاباال كاال منهااا مااا  يقااتض سااماق  (1المــادة)
 النص معىن آخر 

 جامعة األمرية نورة بنت عبد الرمحن  اجلامعة : -1
 جامعة األمرية نورة بنت عبد الرمحن  اجلامعة: مديرةمديرة  -2
 إحدى كلما  جامعة األمرية نورة بنت عبد الرمحن   الكلمة:  -3
 عممدة الكلمة: عممدة إحدى كلما  جامعة األمرية نورة بنت عبد الرمحن -4
يً، الطالبا  املم ال  لكلما  اجلامعاة حبماث تكاون نسابة التم مال طالباة لكال اجمللس الطال،: هو التنةم، الذي  -5

 طالبة عل  أن ال يقل عدد املم ال  لكل قس، عن طالبة واحدة 100
اللجناااة التنفمذياااة لالنتخاباااا : هاااي جلناااة مشاااكلة مااان قبااال عممااادة شاااؤون الطالباااا  وختاااتص مبباشااارة عملماااة إجاااراء   -6

جبممأ مراحلها من جتهمز صنادي  االقرتاع وطباعة وتصوير واذج الرتشمح لالنتخابا   االنتخابا  وآلماهتا يف الكلمة



   QMS  نظام إدارة الجودة

 

 21 

 

الفرعمة داخل األقسا  األكادميمة  الفرة والتدقم  يف النتاائج  وتًا، يف  وواذج االنتخاب  واألشراف عل  اللجان
ا  مان كال كلماة  ويارأس هاذه ون الطالبا  لألنشطة الطالبمة وعًاو همئاة تادريس وطالباؤ عًويتها وكملة عممدة ش

 اللجنة عممدة شئون الطالبا  وينتهي تكلمف هذه اللجنة بعد رفأ أمساء الفائزا  اىل مديرة اجلامعة  العتمادها 
 العًو: هي الطالبة املنتخبة من قبل القس، الذي ترش ت عن   وحصلت بذلا عل  أحد مقاعد جملس الطالبا   -7
علمها شروط الرتشمح  ومت اعتماد ترش ها من قبل اللجنة التنفمذية لالنتخابا    املرش ة: هي الطالبة اليت انطبقت -8

 ومت إدراج امسها يف واذج االنتخاب للتنافس عل  أحد املقاعد املتوقعة للقس، الذي سترتشح عن  
ينشااأ يف اجلامعااة  جملااس طااال، يساام  اجمللااس االستشاااري الطااال، لطالبااا  جامعااة األماارية نااورة بناات عبااد  (2المــادة )
 الرمحن  

 األهداف
 هتدف اجملالس الطالبمة اىل: (3المادة)

 تنممة شخصمة الطالبة وطنما  واجتماعما  وثقافما  ضمن مبادئ الشريعة اإلسالممة   1
 الطالبا  وإتاحة الفرصة هلن للتعبري املسئول عن آرائهن تنممة الروح القمادية بن   2
 توعمة الطالبا  حبقوقهن و واجباهتن وفقا  لألنةمة اجلامعمة املعمول هبا   3
 ةيادة األنشطة الطالبمة يف اجملاال  العلممة وال قافمة واالجتماعمة  4
ة علاا  الطالبااة اجلامعمااة صااقل مواهاا  الطالبااا  وتنممااة قاادرهتن ومهااارهتن وتوظمفهااا مبااا يعااود بالفائااد  5

 والوطن 
 دع، الت صمل العلمي واملسرية األكادميمة   6
 توثم  الروابط بن الطالبا  وبن أعًاء همئا  التدريس واإلداريا  ومد جسور التفاه، معه،   7
 تعزيز روح التعاون ومفهو  العمل اجلماعي بن الطالبا    8
ختطااامط وتنةااام، كااال ماااا يتعلااا  بشاااؤوان وشاااؤون حاااث الطالباااا  علااا  املساااا ة ادقمقماااة والفعالاااة يف   9

 دراستهن 
 تلق  شكاوى الطالبا  ودراستها مأ املسئولن والعمل عل  وضأ حلول واض ة هلا    10
 املسا ة مأ اجلامعة يف تطوير خدما  الطالبا  يف ضوء االحتماجا  الفعلمة هلن   11
املختلفاااة املرتبطاااة بادمااااة اجلامعماااة تشاااجمأ الطالباااا  علااا  تكاااوين مواقاااف ورؤى ذاتماااة جتااااه القًاااايا   12

 للطالبة 
 تكوين الفرق اليت مت ل اجلامعة يف األنشطة الفنمة واألدبمة وغريها   13

 : المجلس الطالبي  1
طالباة 100هو التنةام، الاذي يًا، الطالباا  املما ال  لكلماا  اجلامعاة حبماث تكاون نسابة التم مال طالباة لكال     

 قس، عن طالبة واحدة عل  أن ال يقل عدد املم ال  لكل 
 اللجنة التنفيذية لالنتخابات:  2
هااي جلنااة مشااكلة ماان قباال عمماادة شااؤون الطالبااا  وختااتص مبباشاارة عملمااة إجااراء االنتخابااا  وآلماهتااا يف الكلمااة     

لا  جبممأ مراحلها من  جتهمز صنادي  االقرتاع وطباعة وتصوير واذج الرتشمح لالنتخابا  ووااذج االنتخااب  واألشاراف ع
ون الطالبااا  ؤ الفاارة والتاادقم  يف النتااائج وتًاا، يف عًااويتها وكملااة عمماادة شاا اللجااان الفرعمااة داخاال األقسااا  األكادميمااة 
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ون الطالباا  وينتهاي تكلماف ؤ وعًو همئة تدريس وطالبا  من كل كلمة  ويرأس هذه اللجنة عممادة شا لألنشطة الطالبمة
                           مديرة اجلامعة العتمادها هذه  اللجنة بعد رفأ أمساء الفائزا  إىل 

 العضو :    3
 هي الطالبة املنتخبة من قبل القس، الذي ترش ت عن   وحصلت بذلا عل  أحد مقاعد جملس الطالبا     

 المرشحة :  4
خابااا  ومت إدراج ومت اعتماااد ترشاا ها ماان قباال اللجنااة التنفمذيااة لالنت الرتشاامح هااي الطالبااة الاايت انطبقاات علمهااا شااروط    

 واذج االنتخاب للتنافس عل  أحد املقاعد املتوقعة للقس، الذي سترتشح عن   امسها يف

 ينشأ يف اجلامعة  جملس طال، يسم  اجمللس االستشاري لطالبا  جامعة األمرية نورة بنت عبد الرمحن 

 تهدف المجالس الطالبية الى: 
   وثقافما  ضمن مبادئ الشريعة اإلسالممةتنممة شخصمة الطالبة وطنما  واجتماعما 
 املسئول عن آرائهن تنممة الروح القمادية بن الطالبا  وإتاحة الفرصة هلن للتعبري. 
 هبا توعمة الطالبا  حبقوقهن وواجباهتن وفقا  لألنةمة اجلامعمة املعمول.  
 ةيادة األنشطة الطالبمة يف اجملاال  العلممة وال قافمة واالجتماعمة 
  مواه  الطالبا  وتنممة قدرهتن ومهارهتن وتوظمفها مبا يعود بالفائدة عل  الطالبة اجلامعمة والوطن صقل 
  دع، الت صمل العلمي واملسرية االكادميمة 
  ،توثم  الروابط بن الطالبا  وبن أعًاء همئا  التدريس واإلداريا  ومد جسور التفاه، معه 
 عي بن الطالبا   تعزيز روح التعاون ومفهو  العمل اجلما 
 حث الطالبا  عل  املسا ة ادقمقمة والفعالة يف ختطمط وتنةم، كل ما يتعل  بشؤوان وشؤون دراستهن 
  تلق  شكاوى الطالبا  ودراستها مأ املسئولن والعمل عل  وضأ حلول واض ة هلا 
  االحتماجا  الفعلمة هلناملسا ة مأ اجلامعة يف تطوير اخلدما  الطالبا  يف هذه االحتماجا  ويف ضوء 
  تشجمأ الطالبا  عل  تكوين مواقف ورؤى ذاتمة جتاه القًايا املختلفة املرتبطة بادماة اجلامعمة للطالبة 
  تكوين الفرق املختلفة اليت مت ل اجلامعة يف األنشطة الفنمة واألدبمة وغريها 
 العضوية

 يتكون اجمللس الطال، من:         
  :رئمسة مديرة اجلامعة 
  عممدة شؤون الطالبا :  نائبة الرئمسة 
     وكملة األنشطة الطالبمة:  عًو 
  طالبة  100: 1الطالبا  املنتخبا  بواقأ 
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 مهام المرشدة األكاديمية: (2-الملحق )د
 
علما   تعلم  اجلدول الدراسي عل  مكت  املرشدة االكادميمة متًمن الساعا  التدريسمة واملكتبمة واإلرشادية وموضح  1

 إىل قوائ، أمساء الطالبا  اليت تقو  بإرشادهن  باإلضافة الييد اإللكرتوين للمرشدة 
 إرشاد وتوجم  الطالبا  والرد عل  مجمأ استفساراهتن يف املوضوعا  االكادميمة يف املكت  أو عل  االميمل   2
 ادًور المومي يف فرتة التسجمل )ادذف واإلضافة(   3
ة ماان الطالبااا  الاااليت أوكلاات إلمهااا مهمااة اإلشااراف علاامهن وحيتااوي امللااف علاا  االيت: إعااداد ملااف خاااع لكاال طالباا  4

اا قائماة مقاررا  التخصاص الدراساي ا اساتمارة التساجمل انسخة حدي اة مان الساجل الدراساي  اساتمارة بماناا  الطالباة
 )كاستمارا  التأجمل( األخرى الوثائ  اإلدارية  االتقديرا ( )كشف 

 وتسجمل املقررا  للطالبا :آلمة اختمار   5
   االطالع عل  ملف الطال  جمدا 
 االستعانة بقائمة مقررا  اخلطة الدراسمة ملساعدة الطالبا  يف اختبار املقررا  ا 
   ملء استمارة التسجمل اخلاصة بالطالبة حس  اخلطة الدراسمة لتخصص الطالبة 
 مناقشة الطالبة قبل توقمأ املرشدة النهائي ا 
  مرف (املرشدة  توقمأ الطالبة عل  كشف مراجعة( 
 التأكد من عد  وجود أي تعارض يف مواعمد جدول الطالبة الدراسي ا 
  التأكد من أن الطالبة تعرف املكان والزمان للشع  اليت سجلت هبا داخل أو خارج الكلمة 
  األمااار  إذا احتااااج  ادميياألكااااحالااة ادااااال  الااايت   يااات، الاااتمكن مااان حلهااا إىل رئمساااة جلناااة االرشااااد

 )مرف (  )مرف  ووذج إحالة تشرح فم  املرشدة وضأ الطالبة( 
  عن طري  ربط الطالبة باملرشدة االكادميمة عل  البوابة االلكرتونمة ميكن للمرشدة االكادميمة االطالع عل  االيت:6

 )اجلدول املختصر ا اجلدول االسبوعي( ا جدول الطالبة
 للطالبة  ا السجل االكادميي

 ا املقررا  املسجلة حالما  للطالبة 
)سجل جلممأ املقررا  اليت مت دراستها من قبل وكذلا املقررا  املسجلة حالما  مقسم   ا السجل التارخيي لتسجمل الطالبة

 حس  الفصل الدراسي  إضافة إىل مجمأ العملما  اليت متت أثناء التسجمل(
 نوان الييد االلكرتوين ارق، اهلاتف()ع بمانا  التواصل اخلاصة بالطالبة

 نتمجة اختبار الت صملي( )نتمجة اختبار القدرا  ا البمانا  الشخصمة للطالبة
 اإلنذارا ( للطالبة )االيقاف ا األكادمييالوضأ 
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 الموضوع: مهام المرشدة االكاديمية
 )نموذج( مراجعات الطالبات للمرشدة  االكاديمية

 املرشدة:                                                   المو :                                                  اس، 

 مالحظات المرشدة التوقيع الرقم الجامعي اسم الطالبة م

1     
2     
3     
4     
5     
6     
7     
8     
9     

10     
 

 توقمأ املرشدة                                           
 طالبة من املرشدة االكادميمةووذج إحالة 

 اس، الطالبة:                                            
 الرق، اجلامعي:                                          
 القس،:                                                 

 لتخصص:                                                  املستوى الدراسي:                                         ا
 اس، املرشد:                                             

 سب  اإلحالة:
                                                                                                                      

                                                                                                                      
                                                                                                                       

    بعد الت مة
 فاتنا حبل مشكلة الطالبة املذكورة بعالم نرجو التكر  مبوا

 وتفًلوا بقبول فائ  االحرتا    
 القس،:                                                  
 املرشدة:                                                  
 التاري :                                                  

                                                 التوقمأ:  
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 الحفاظ على السرية في حال وجود مخاوف لدى عضو هيئة التدريس
يف حال وجود خماوف أو قل  لدى أي عًو من أعًاء همئة التدريس بشأن حالة إحدى الطالبا  فلها اللجوء إلحدى       

املمكنة ملعاجلة ادالة  ويف بعض اداال  قد تطل  املستشارة مناقشة ادالة املرشدا  أو املستشارا  النفسما  لب ث السبل 
 بدون ذكر اس، الطالبة 

وإذا حتادثت إحادى الطالباا  إىل إحادى أعًااء همئاة التاادريس حاول أي خمااوف تنتاهباا  فللعًاو أن تبان للطالباة فائاادة       
اإلرشاد النفسي  وال يكون ذلا إال من خالل ووذج اإلحالة الذي جي  أن  االستشارة واإلرشاد النفسي  وميكنها إحالة الطالبة إىل

إىل أن اإلحالة متت مبوافقة الطالباة  ولامس علا  صااحبة  والنفسمة االطمئنانتوقع  الطالبة وبالتار يتسىن ملكت  اخلدما  اإلرشادية 
رة أ  ال  يف حان يةال النقاا  الاذي مت خاالل اللقااء اإلحالة سوى أن تاذكر ماا إذا كانات الطالباة قاد حًار  موعادها ماأ املستشاا

   وخدما  اإلرشادموضأ السرية وفقا لقانون ادفاظ عل  السرية يف الئ ة الدع، الطال، 
 طلبات الحصول على معلومات سرية

 منه،: قد تتلق  املستشارا  يف بعض األحمان طلبا  من بعض اجلها  اخلارجمة لل صول عل  معلوما  معمنة أو يطل 
  كتابة تقارير حول الطالبة  م ل مدى الصعوبا  اليت تواجهها و طبمعتها 
  كتابة إفادا  تتعل  حبًور جلسا  االستشارة 
  إصدار سجال  اجللسا  العالجمة 
  كتابة شهادا  تتعل  بشخصمة الطالبة 
  امل ول كشاهد  إما طوعا أو إلزاما 

وإذا القانونماة أي معلوما  ألي جها  خارجمة إال إذا كاان ذلاا للًارورة  والدع، الطال،تتمح خدما  اإلرشاد ولن     
الطالبااة إفااادة بأاااا تلقاات إرشااادا نفسااما  فااإن للمرشاادة أو املستشااارة املوافقااة علاا  من هااا إفااادة خطمااة تؤكااد حًااور الطالبااة  طلباات

 ل  اإلفادة الطالبة تقدمي إذن خطي بتوقمعها وذلا لل صول ع وسمتعن عل جلسا  اإلرشاد  
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 المكتبات شؤون عمادة الئحة: (3-الملحق )د 
 الجامعة مجلس من المكتبات شؤون عمادة الئحة اعتماد قرار

 : المكتبة إدارة (1) المادة
 1  /بند
 العلمماة اهلمئاا  اجلامعاة ومجماأ جملاس يف ومت ملهاا علمهاا واإلشاراف اجلامعاة مكتباا  إدارة املكتباا  شاؤون عممادة تتاوىل

 .العمادة وكمال  ذلا يف يعاواا و والرمسمة 
 2/بند

 معرفاة ماأ ختصاص املكتباا   يف املاجساتري درجاة عان ال يقال عالماا   علمماا تاأهمال   مؤهلاة ماديرة املركزياة املكتباة تشارف علا 
 التطويرياة الايامج إعاداد إىل باإلضاافة للمكتباة  واملهاين الفاين التوجما  مساؤولمة وتتاوىل  املعلوماا  تقنماة يف عالماة ومهاارا 
 .املركزية املكتبة ملوظفا 

 3 /بند
 مان جمموعاة كال مانهن ويعااون مناسابة  ومهنماة علمماة خاية ذا  متخصصاة رئمساة املركزياة باملكتباة قسا، كال علا  تقاو 

 شاؤون عممادة أماا  مباشارة مسؤولمة مسؤولةاملركزية  املكتبة مديرة وتكون قس،  كل حاجة حس  املتخصصا  املوظفا 
 .املكتبة أمور ٌخص ما كل ف املكتبا 

 4 /بند
 معرفاة ماأ ختصاص املكتباا  يف املاجساتري درجاة عان ال يقال عالما علمما تأهمال مؤهلة مديرة الفرعمة املكتبا  عل  تشرف

 الايامج إعاداد إىل باإلضاافة الفرعماة  للمكتباا  واملهاين الفاين التوجما  مساؤولمة وتتاوىل املعلوماا   تقنماة يف عالماة ومهاارا 
 الفرعمة  املكتبا  ملوظفا  التطويرية

 5 /بند
 املكتبة يف تسمري العمل يتولن والتخصص  اداجة حس  املكتبا  أممنا  من وعدد مشرفة فرعمة مكتبة لكل يكون     
 املكتبا  الفرعمة  مديرة أما  كاملة مسؤولمة مسؤولة املشرفة وتكون فمها  اخلدما  وتقدمي

 ( ساعات العمل:2المادة)
 1بند/ 
  يكون العمل يف القاعا  املخصصة خلدما  املستفمدا  يف املكتبة املركزية خالل ساعا 

 العمل الرمسي عل  فرتتن عل  الن و التار:
 الفرتة األوىل: من الساعة ال امنة صباحا  إىل الساعة ال انمة ظهرا   -
 الفرتة ال انمة: من الساعة ال انمة ظهرا  إىل الساعة ال امنة مساءا   -
   تفتح املكتبة املركزية أبواهبا للمستفمدين يو  السبت فرتة واحدة فقط من الساعة ال امنة صباحا  إىل الساعة ال انمة ظهرا 
 2بند/ 

 يكون العمل يف املكتبا  الفرعمة حس  الدوا  الرمسي للكلما  
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 المستفيدون : (3المادة)
 1بند/ 

 جيوة إعارة أوعمة املعلوما  املسموح بإعارهتا خارجما للفئا  التالمة:
 أ  أعًاء همئة التدريس ومن يف حكمه، 
 ب  طالبا  الدراسا  العلما يف اجلامعة 

 ج  طالبا  الدراسا  العلما غري املرتبطا  باجلامعة وظمفما  
 ة د  طالبا  مرحلة البكالوريوس يف اجلامع

 ه  موظف  وموظفا  اجلامعة 
و  املكتبا  األخرى يف اململكة العربماة الساعودية  ودول جملاس التعااون اخللمجاي وفقاا  لالتفاقماا  الايت يات، توقمعهاا يف هاذا 

 الشأن 
 ( خدمات المستفيدين:4المادة )

 تقد  عمادة شؤون املكتبا  ملستفمديها اخلدما  التالمة:
  جواال  تعريفمة 
 الفهرس اآلر الب ث يف  
  اخلدمة الصٌ ة والتوٌج  واإلرشاد 
   خدمة الرد عل  االستفسارا 
  خدمة االنرتنت 
  اخلدما  االلكرتونمة 
   خدمة حجز الكت 
   خدمة طل  كت 
  خدمة اإلعارة 
  خدمة خلوا  الب ث 
   خدمة قاعا  الدراسة والنقا 
 خدمة النس  والتصوير 
  للمعلوما  اإلحاطة اجلارية والبث االنتقائي 
  خدمة ذوي االحتماجا  اخلاصة 
  خدمة اجملتمأ 
 ( بطـاقـة العضـويـة4المادة )
 1بند/ 

 تعتي بطاقة جامعة األمرية نورة بنت عبدالرمحن اليت   تنتهي صالحمتها أثناء اإلعارة هي بطاقة
 فا  العًوية ملنسو، ومنسوبا  اجلامعة )أعًاء همئة تدريس ومن يف حكمه،  طالبا   موظ

 موظفن( وال تت، اإلعارة هل، بدون هذه البطاقة 
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 2بند/ 
 ملن ه، من غري منسو، ومنسوبا  جامعة األمرية نورة بنت عبدالرمحن فملزمه، استخراج بطاقة

 وال تت، اإلعارة هل، بدون هذه البطاقة  مأ احتفاظ العمادة بسجال  املكتبا  جمانمة من عمادة شؤون 
 ( مائة لاير  100لة فقدان هذه البطاقة سمت، إصدار بطاقة بديلة مقابل مبلغ قدره )كاملة هل،   ويف حا

 ضواباط عًاوية غري منسو، اجلاامعة: 4/2
 1بند/ 

 تسمح عمادة شؤون املكتبا  باستعارة الكت  ملن يرغ  من غري منسو، اجلامعة حس  الًوابط
 التالمة:

يف ادساب البنكي لعمادة شؤون املكتبا  كتأمن يعاد إلم  عند إخالء طرف  من  ائة لايرم ( سس500أ  إيداع مبلغ )
 عمادة شؤون املكتبا   

ب  حي  لعمادة شؤون املكتبا  س   العًوية املمنوحة ملن ه، من غري منسو، اجلامعة يف حال اإلخالل هبذه الالئ ة 
من  يف حال ما إذا ترت  علم  غراما  مالمة للعمادة أثر تأخره يف  أو أنةمة العمادة   عل  أن يعاد إلم  التأمن أو ما تبق 

 إعادة الكت  املعارة أو فقدها أو تلفها 
 خدمة اجلاوال  التاعريفماة 4/3

 1بند/ 
أ  عل  عمادة شؤون املكتبا  القما  جبوال  تعريفمة للطالبا  املستجدا  وف  جدول ةمين حتدده عمادة القبول 

 والتسجمل  
   عمادة شؤون املكتبا  استقبال الوفود الزائرة للجامعة والقما  جبولة تعريفمة هلا وتقدميب  عل

 اهلدايا التذكارية الرمزية 
 خدمة البا ث يف الفاهارس اآللمة 4/4

 1بند/ 
 املطلوبة عل  عمادة شؤون املكتبا  تقدمي املساعدة للمستفمدا  يف كمفمة استخدا  الفهارس اآللمة للوصول إىل األوعمة 

 اخلدمة التوجم  واإلرشاد 4/5
 1بند/ 

عل  عمادة شؤون الطالبا  تاوفري مكتا  توجما  وإرشااد باملكتباة املركزياة لتقادمي خادما  متكاملاة  ومتابعاة املخالفاا  الايت 
اجلهاااا   تقااأ باملكتباااة مااان قبااال املساااتفمدا  وتوجمااا  ادااااال  الااايت حتتاااج لاااذلا  ورفاااأ ادااااال  الااايت حتتااااج إىل تأديااا  إىل

 املختصة 
 خدمة الارد عل  االستفسارا  4/6

 1بند/ 
علاا  عمااادة شااؤون املكتبااا  ختصاامص مكتاا  يف منطقااة االسااتقبال وحتديااد أممنااا  متخصصااا  علاا  خااية ودرايااة بكاال 

 جوان  املكتبة وقاعاهتا وخدماهتا وذلا للرد عل  استفسار الزائرا  واملستفمدا  عي مجمأ وسائل االتصال 
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 خدمة االنرتنت 7/ 4
 1بند/ 

تقااد  املكتبااا  باجلامعااة خدمااة االنرتناات جمانااا  ألغااراض التعلاام، والب ااث العلمااي والت قمااف ومينااأ اسااتخدام  ألغااراض أخاارى 
تنااايف القاام، واألخااالق واالجتاهااا  السماساامة واالجتماعمااة غااري املرغااوب هبااا يف اجلامعااة ويف اجملتمااأ  وماان ختااالف ذلااا تقمااد  

 ىل مكت  التوجم  واإلرشاد باملكتبة إلجراء الالة  ك الة وحتول إ
 اخلادماا  االلاكتارونمة 8/4

 املكتبة السعودية الرقممة واملكتبة األكادميمة الرقممة: 1بند/ 
أ  علااا  عماااادة شاااؤون املكتباااا  تقااادمي اخلااادما  اإللكرتونماااة وذلاااا باالشااارتاك يف قواعاااد املعلوماااا  لتاااوفري خااادما  عالماااة 

خلدمااة الب ااث العلمااي وعلمهااا حصاار االحتماجااا  ساانويا  ألغااراض جتديااد االشاارتاك الساانوي يف بعااض القواعااد أو املسااتوى 
 استبعادها 

ب  عل  عمادة شاؤون املكتباا  التادري  علا  قواعاد املعلوماا  جملتماأ املساتفمدا  مباا حيقا  اسات مار هاذه القواعاد ويعاود 
 باجلامعة  بالنفأ عل  اجملتمأ األكادميي والب ث العلمي

ج  حي  لعمادة شؤون املكتبا  االستعانة مبدربا  مان اجلهاا  املاوردة للقواعاد للتادري  علا  قواعاد املعلوماا  حسا  ماا 
 تقتًم  املصل ة العامة ومبوافقة صاح  الصالحمة 

ورمااز الاادخول د  علا  املسااتفمدين ماان خدمااة قواعااد املعلوماا  ماان منسااو، ومنسااوبا  اجلامعااة عاد  توةيااأ اساا، املسااتخد  
 اخلاع بالييد االلكرتوين الرمسي عل  أفراد آخرين  ويف حال املخالفة تقمد وترفأ إىل اجلهة املختصة 

 ضوابط استخدا  اخلدما  االلكرتونمة باملكتبا : 2بند/  
 أ  يسمح باستخدا  أجهزة اداس  اةمولة بإذن من فري  العمل يف املكتبا  

 س  اآلر ومل قاهتا يف القاعا  املختلفة ب  ادفاظ عل  أجهزة ادا
 ج  مينأ حفظ اس، املستخد  وكلمة السر اخلاصة باملستفمد  فالعمادة غري مسؤولة عن تبعا  ذلا 

ومينااأ اسااتخدامها ألغااراض أخاارى  والت قمااف د  تسااتخد  اداساابا  واألجهاازة باملكتبااا  ألغااراض التعلاام، والب ااث العلمااي 
 عامة منافمة للقم، واالجتاها  السماسمة واالجتماعمة غري املرغوب يف اجلامعة خاصة ويف اجملتمأ بصفة 

ه  مينأ استخدا  أجهزة اداس  داخل املكتبا  ألغراض حتممل املواد اإللكرتونمة من برجمما  وغريهاا مان أشاكال اةتاوى 
 واالجتار والدردشة  الرقمي وعملما  الشراء

 و  يسمح باستخدا  وسائط التخزين الرقمي بكافة أشكاهلا من أقراع مدجمة أو فالشا  للنس  والتصوير
 ألغراض النس  وف  النسبة اةددة قانونما  حتت إشراف أممنة املكتبة  

 ة مينأ نشر كل ما تًمن القدح أو التشهري لألفراد أو اجلها  أو أي خمالفا  أخرى 
 خدمة حجز الكت  4/9

 1بند/ 
 حكمه، حجز بعض الكت  لفرتة دددة الستخدا  الطالبا  داخل ومن يف  حي  ألعًاء همئة التدريس 

 املكتبة  وال جيوة إعارة الكت  اةجوةة إعارة خارجمة 
 2بند/ 

 ارت  حي  لرئمسة قس، اإلعارة عد  السماح بإعارة كتاب  ما إذا رأ  أن هناك حاجة ماسة لعد  إع
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 3بند/ 
 يلي:من هذه املادة وفقا  ملا  (1  2)تنة، إعارة الكت  اةجوةة الواردة يف البندين 

أ  جيااوة إعااارة الكتاا  اةجااوةة إعااارة داخلمااة ضاامن حاادود مبااىن املكتبااة ملاادة أقصاااها ساااعتن لكاال طالبااة قابلااة للتجديااد يف 
 حالة قلة الطل  عل  الكتاب 
اةجاوةة بالتنسام  ماأ قسا، اإلعاارة  إعاارة بعاض نسا  الكتا  اةجاوةة يف السااعة األخارية  ب  جيوة للمسؤولة عان الكتا 

 من الدوا  الرمسي للمكتبة  عل  أن تُعاد يف الساعة األوىل من الدوا  الرمسي للمو  الذي يلم  
 طالا  الكاتا  4/10

 1بند/ 
 با  من قبل املستفمدين يفتتمح عمادة شؤون املكتبا  إمكانمة طل  كت  غري متوفرة باملكت

 التخصصا  املختلفة عل  أن ال تكون ضمن قائمة الكت  املستبعدة 
 خدمة اإلعارة11/ 4

 أوعمة املعلوما  اليت ال يسمح بإعارهتا: 1بند/ 
 )دوائر املعارف  القواممس واألدلة وما يف حكمها(  أ  أوعمة املعلوما  املرجعمة م ل

 والدكتوراه ب  رسائل املاجستري 
 ج  املخطوطا  والوثائ  األصلمة واملصورة واةفوظا  

 د  الكت  النادرة 
 ه  األوعمة غري الورقمة )السمعمة والبصرية واألقراع املمغنطة واملصغرا  الفملممة( 

 و  الدورٌا  والسالسل العلممة والكت  اجملزأة ذا  املوضوع املتصل 
 وامللفا  ة  املطبوعا  ادكوممة واخلرائط 

 ح  الكت  ذا  النسخة الوحمدة  ويست ىن من هذه الفقرة أعًاء همئة التدريس ومن يف حكمه، يف
 استعارة هذه األوعمة خالل إجاةة ااية األسبوع 

 ط  الكت  اةجوةة من قبل أعًاء همئة التدريس 
 ي  الكت  املختومة بعبارة )ال تعار( 

 ك  كت  املكتبا  اخلاصة 
 ددودة االطالع ل  الكت  

 عدد العنااوين املساموح بإعارتاها ومدة اإلعارة: 2بند/ 
 املستفمدين من نةا  اإلعارة وعدد الكت  املسموح هبا  ومدة اإلعارة عل  الن و التار:

 مدة اإلعارة عدد العناوين الفئة م

 فصل دراسي واحد 30 أعًاء همئة التدريس         1

 شهر واحد 20 اةاضرا  واملعمدا           2

 شهر واحد 20 طالبا  الدراسا  العلما       3

 شهر واحد 10 طالبا  البكالوريوس           4

 شهر واحد 10 منسو، اجلامعة 5
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 شهر واحد 10 املستفمدون من جها  أخرى 5

 
 اإلعارة: اديتاامد 3/ بند

 واحدة فقط جلممأ فئا  املستفمدين املذكورين أ  جيوة متديد مدة اإلعارة مرة 
 ب  يسمح للمستعري متديد مدة إضافمة أخرى إذا   تطل  الكت  اليت حبوةت  من قبل املستفمد آخر 

ج  حيا  ملاديرة املكتبااة املركزياة قصار ماادة اإلعاارة إىل شااهر ألعًااء همئاة التاادريس وذلاا لألوعماة الاايت يك ار اسااتخدامها وال 
 كافمة منها توجد نس   

د  يلتز  املستعري بإعادة الكت  للمكتبة قبل انتهاء املدة اةاددة ل عاارة إذا طلا  منا  ذلاا يف مادة أقصااها ثالثاة أياا  مان 
 تاري  إبالغ  من قبل العمادة 

 خدمة خلوا  الب ث 4/12
 1بند/ 

امها جبااودة عالمااة  وختااد  املسااتفمدا  وفاا  ختصااص املكتبااة املركزيااة خلااوا  حبااث جمهاازة جتهماازا  تقنمااا  يفااي بااأغراض اسااتخد 
 الًوابط التالمة:

أ  يستفمد من خلوا  الب اث أعًااء همئاة التادريس  ومان يف حكمها،  وطالباا  الدراساا  العلماا باجلامعاة وهلان األولوياة 
 وطالبا  الدراسا  العلما من غري منسوبا  اجلامعة يف حال توافر خلوا  

( ماااائيت  لاير للفصااال الدراساااي الواحاااد يااات، اسااارتجاع  بعاااد تسااالم، اخللاااوة مااان قبااال 200لغ )ب  دفاااأ التاااأمن اةااادد والباااا
 املستفمدة 

ج  تقد  طالبة اخلدمة ماا يفماد بأحقمتهاا لل جاز مان صاورة بطاقاة اجلامعاة ملنساوبا  اجلامعاة  ومان غاري منساوبا  اجلامعاة 
 استها يلزمها تقدمي خطاب يفمد بوضعها كطالبة دراسا  علما من جهة در 

 د  يكون ادجز لفصل دراسي قابل للتجديد حس  إمكانما  توافر اخللوة  
يسمح باقتناء الكت  والقرطاسمة  ويسمح باالحتفاظ داخل اخللوة بعادد عشارة مصاادر معلوماا  مان مقتنماا  املكتباة  ه 

ة مسؤولمة ترك االغراض اخلاصة داخل فمما عدا الرسائل اجلامعمة  وحي  للمسؤولة اسرتدادها يف أي وقت  وال تت مل املكتب
 اخللوة 

 و  ال يسمح يف اخللوة بإدخال املأكوال  واملشروبا  واملواد اليت تًر مبقتنما  املكتبة أو تسب  اإلةعاج  
 ة  حي  للعمادة فتح اخللوة ما ما رأ  حاجة لذلا 

 د ادجز واالشرتاك قبل ااية املدة بأسبوع ح  يلغ  ختٌصص اخللوة يف حال اإلخالل بأي من هذه الًوابط أو عد  جتدٌ 
 خدماة قاعاا  الدراساة والنقاا  4/13

 1بند/ 
فرد  جمهزة جتهمزا  بإغراض استخدامها جبودة عالماة   12-10ثالث قاعا  دراسمة سعة كل قاعة  3ختصص املكتبة املركزية 

 وختد  املستفمدا  وف  الًوابط التالمة:
اساااة والنقاااا  أعًااااء همئاااة التااادريس ومااان يف حكمهااا،  وطالباااا  الدراساااا  العلماااا باجلامعاااة  أ  يساااتفمد مااان قاعاااا  الدر 

 واجملموعا  الب  مة وفرق العمل من طالبا  اجلامعة مبرحلة البكالوريوس  
 ب  تقد  طالبة اخلدمة ما يفمد بأحقمتها لل جز من صورة بطاقة اجلامعة  وجدول الفصل الدراسي لطالبا  البكالوريوس 
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 يو ( واحد إىل ثالثة أيا  قابلة للتجديد حس  إمكانما  توافر القاعة  3- 1ج  يكون ادجز ملدة) 
د  يسمح باقتناء الكت  والقرطاسمة  ويسمح باالحتفاظ داخل القاعاة بعادد عشارة مصاادر معلوماا  مان مقتنماا  املكتباة 

  وال تت مل املكتبة مسؤولمة ترك األغراض اخلاصة داخل فمما عدا الرسائل اجلامعمة  وحي  للمسؤولة اسرتدادها يف أي وقت
 القاعة 

 ه  ال يسمح يف قاعة الدراسة بإدخال املأكوال  واملشروبا  واملواد اليت تًر مبقتنما  املكتبة أو تسب  اإلةعاج 
 و  حي  للعمادة فتح القاعة ما ما رأ  حاجة لذلا 
هااااذه الًااااوابط أو عااااد  جتديااااد ادجااااز واالشاااارتاك قباااال اايااااة املاااادة  ة  يلغاااا  ختٌصااااص القاعااااة يف حااااال اإلخااااالل بااااأي ماااان

 املخصصة 
 خدمااة النساا  والتااصااوياار 4/14

  1بند/ 
تتااوافر هبااا عاان طرياا  بطاقااا   أ  حيا  جلممااأ املسااتفمدين ماان املكتبااة املركزيااة واملكتبااا  الفرعمااة اساتخدا  آال  التصااوير الاايت

 املخصصة هلذا الغرض من خالل سند استال   آال  التصوير املختلفةمسبوقة الدفأ املخصصة لذلا  أو 
 ب  حي  للمستفمدا  االستعانة مبوظفا  املكتبا  إلرشادهن إىل طريقة التصوير عند اداجة 

 ج  تكلف إحدى املوظفا  باملكتبا  بالقما  بعملمة الت صمل املار املباشر لعائدا  التصوير  عل  أن تقو  بتوريد ما مت
 حتٌصل  يومما  إىل اإلدارة املالمة بالعمادة  

د  تتاح فرصة التصٌور للمواد النادرة واملخطوطا  والكت  ددودة االطالع من مواد املكتبة اليت ال تعار عن طري  موظفة 
 متخصصة ويف مكان خمصص لذلا 

 2بند/ 
تشريعا  والقواعد اةلمة والعاملمة اخلاصة حبماية يسمح بتصوير نسبة من مصادر املعلوما  اليت تتم ها املكتبة وفقا  لل

 حقوق التألمف و امللكمة الفكرية 
 3بند/ 

 ال يسمح باستخدا  أدوا  التصوير باملكتبة لتصوير مواد من خارجها 
 4بند/ 

 تطال  مسؤولة التصوير بإعداد تقرير شهري يوضح عدد اآلال  اليت مت استخدامها  والكممة املستهلكة
 رق واألحبار  وعدد اآلال  املعطلة إن وجد من الو 

 خدمة اإلحاطة اجلارية والبث االنتقائي للمعلوما  4/15
 1بند/

تتمح عمادة شؤون املكتبا  هذه اخلدماة يف مكتباهتاا بطلا  مان املساتفمدا  مان خاالل تعبئاة واوذج خااع يتًامن مساا  
لااادى املكتباااة يف جماااال  املساااتفمدين أوال  باااأول مباااا يساااتجد املساااتفمد وأهدافااا  واحتماجاتااا  العلمماااة  ويااات، بعاااد ذلاااا إطاااالع

 اهتماماهت، العلممة والب  مة 
 خدماة ذوي االحتماجاا  اخلااصاة 16/4
 1بند/ 
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مااان منساااو،  علااا  أممناااا  املكتباااا  تمساااري ادصاااول علااا  مجماااأ اخلااادما  املتاااوفرة باملكتباااا  لاااذوي االحتماجاااا  اخلاصاااة
ة تااوفري التقنمااا  والتجهماازا  الالةمااة خلاادمته، وتطباا  علاامه، الئ ااة العمااادة يف األنةمااة ومنسااوبا  اجلامعااة  وعلاا  العماااد

 واخلدما  
 خدمة اجملتمأ 4/17 

 1بند/ 
 تتمح املكتبة املركزية خدماهتا للمستفمدا  من خارج اجلامعة من طالبا  الدراسا  العلما والباح ا 

 الئ ة وطالبا  مرحلة البكالوريوس  وتطب  علمهن بنود ال
 ( بنـــاء وتـنـميـة المـقتـنـيات5المادة)
 ( المـكـتـبـات الخـاصـة6المادة)
 1بند/ 

 حي  لعمادة شؤون املكتبا  ختصمص قاعة يف مبىن املكتبة املركزية للمكتبا  اخلاصة  نةرا  ملا مت ل 
 ويت، إجراء ونوادرها وملا حتوي من نفائس الكت   ووطين املكتبا  اخلاصة من تراث علمي 

 املعاجلة الفنمة لكامل اجملموعا  داخل املكتبة املركزية  وتقبل املكتبا  اخلاصة من كافة أفراد
 اجملتمأ داخل اجلامعة وخارجها 

 2بند/ 
 يشرتط لقبول املكتبا  اخلاصة من املتيعن هبا ما يلي:

  مائة عنوان  100أن ال تقل عدد العناٌون املهداة عن 
  املتعددة األجزاء البد أن تكون مجمأ األجزاء متكاملة ف  حالة الكت 
 أن ال يكون من ضمن اةتوى كتمبا  أو مطويا  ونشرا  تعريفمة أو قوائ، ناشرين جتارية أو 
    كت  دراسمة للتعلم، العا 
   أن ال تكون الكت  تالفة م ل نقص يف عدد الصف ا  أو تعرضت للرطوبة 
  ،هدي بصورةأن ال تكون مدرجة يف قوائ

ُ
 الكت  اليت علمها مالحةا  أو مستبعدة  ويزود امل

  من قوائ، الكت  املستبعدة 
  أن تكون الدوريا  علممة دكمة أو فصلمة أو شهرية علممة وثقافمة وال تقبل الدوريا  العامة 
 املركزياة )تباة إعداد قوائ، ورقماة للكتا  ترفا  باالطرود وإلكرتونماة ترسال علا  اليياد االلكارتوين اخلااع باملكDla-

cl@pnu.edu.sa ) 
  ال يت، اعتمادها وإدراجها ضمن جمموعا  املكتبا  اخلاصة إال بعد اعتمادها من جملس اجلامعة 
 3بند/ 

 تنة، دتويا  املكتبا  اخلاصة عل  أرفف يف قاعة خاصة  ويوضأ عل  األرفف ما يوضح اس،
 املكتبا  ح  إدارهتا وإتاحتها داخلما  فقط حفاظا  عل صاح  املكتبة وتاري  االهداء  ولعمادة شؤون 

 مقتنماهتا  وال يسمح بإعارهتا خارجما 
 ( الشــؤون الماليـة7المادة )
 1بند/ 
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 ختصص ملصادر املعلوما  املختلفة  إىل جان  األنشطة العلممة وال قافمة اليت تقممها العمادة  
 االسرتاتمجمة للعمادة ممزانمة سنوية يكون حجمها بناءا  عل  تقديرواملشاريأ األخرى اليت ختد  اخلطة 

 عٌمدة شؤون املكتبا  والتقرير السنوي للعا  املنصر  وتعتمد من قبل جملس العمادة  ث ترفأ للجهة
 املختصة 
 2بند/ 

 زويد قبل رفعهاعل  اإلدارة املالمة بالعمادة تدقم  املعامال  املالمة  وأوامر الصرف الواردة من قس، الت
 إىل اإلدارة املالمة باجلامعة مرف  هبا أصول املعاملة من: أصل التعممد  بمان الكت  املطلوبة  عروض

 األسعار الفاتورة  مذكرة االستال  أمر الصرف  عقد التوريد إن وجد  ث حفظ صورة من كامل املعاملة 
 3بند/ 

 املالمة وأوامر الصرف الواردة من قس، الدوريا  قبلعل  اإلدارة املالمة بالعمادة تدقم  املعامال  
 رفعها إىل اإلدارة املالمة باجلامعة مرف  هبا أصول املعاملة من: أصل التعممد  بمان الدوريا 

 عقد التوريد إن وجد  وما يفمد بأن الصرف املطلوبة  عروض األسعار الفاتورة  مذكرة االستال  أمر 
 ظ صورة من كامل املعاملة الدورية تصل بانتةا   ث حف

 4بند/ 
 جيوة لعمادة شؤون املكتبا  طل  دفأ االشرتاك لبعض املطبوعا  الدورية وقواعد املعلوما  مقدما  

 ملدة ال تتجاوة سنة واحدة بعد موافقة صاح  الصالحمة 
 5بند/ 

 الفواتري واملستندا عل  اإلدارة املالمة تسديد السلف اليت تصدر إلحدى املوظفا  بالعمادة بعد تقدمي 
 اليت تؤيد الصرف حس  القرار الصادر بالسلفة  وإرسال خطاب يرف  باملستندا  وأصل الفواتري

 ل دارة املالمة باجلامعة 
 6بند/ 

 حي  ل دارة املالمة بالعمادة استال  مبالغ نقدية ختص العمادة والصرف منها حس  توجم  عممدة شؤون
 املكتبا  

 7بند/ 
 اإلدارة املالمة بالعمادة استال  مبالغ من املستفمدين اليت حتس  علمه، غراما  فقد الكت  املعارة أوعل  

 تأخريها وتوريدها مأ بمان شامل إىل اإلدارة املالمة باجلامعة قبل ااية السنة املالمة 
 8بند/ 

  اجلامعة  ث إعادة املبالغعل  اإلدارة املالمة استال  مبالغ التأمن اخلاصة باإلعارة من غري منسو،
 اخلاصة هب، بعد تقدمي سند القبض وما يفمدد دلو عهدهت، من الكت  املعارة هل، من مكتبا  اجلامعة 

 9بند/ 
 عل  اإلدارة املالمة حفظ مجمأ املستندا  اخلاصة بإيرادا  أو مصروفا  العمادة النقدية أو املودعة يف

 الصور واألصول اخلاصة باألعمال اإلجرائمة يف اةاسبة بشكلحساب العمادة  حبمث يت، حفظ مجمأ 
 منة، لكل سنة مالمة  ولكل نوع من املعامال   وذلا للرجوع إلمها عند اداجة 
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 ( الجـزاءات والغـرامـات8المادة )
 غراما  التأخري 1بند/

 قص  تسعون يوما  ( لاير عن كل يو  تأخري لكل كتاب معار حبد أ1أ  حتس  غرامة تأخريها قدرها )
 بعد انتهاء مدة اإلعارة 

 ( مائة لاير عن100( تسعون يوما  حتس  غرامة إضافمة قدرها )90ب  إذا جتاوة  مدة التأخري )
 كل شهر ملدة سنة 

 ج  إذا جتاوة  مدة التأخري سنة يعد الكتاب مفقودا  
 الك ر من شهر لدي  د  ال يسمح للمستعري باستعارة كت  أخرى ما   يعمد الكت  املتأخرة 

 ه  جيوة للمكتبة حرمان املستعري من اإلعارة اخلارجمة ملدة فصل دراسي إذا تكرر من  جتاوة
 املوعد االقص  للتأخري ثالث مرا  

 ( لاير واحد عن كل ساعة تأخري لكل كتاب دجوة أو نسخة وحمدة 1و  تعط  غرامة تؤٌخر قدرها )
 واإلتاالفغراما  فاقاد الكات   2بند/ 

 املستعري إحًار نسخة بديلة من الطبعة نفسها أو طبعة أحدث يلز   تلفأأ  إذا فقد الكتاب أو 
 خالل شهر من إبالغ   فإن   يتمكن يطال  بدفأ القممة اليت حيددها قس، التزويد حس 

 الًوابط املعتمدة من عممدة شؤون املكتبا  
 قرة السابقة بالطرق الودية يت، حتصملها بالطرقب  إذا تعذر حتصمل القممة املالمة يف الف
 القانونمة من مست قات  املالمة باجلامعة 

 3بند/ 
 حي  لعمادة شؤون املكتبا  حس، قممة الغراما  املرتتبة عل  طالبة الدراسا  العلما من غري اجلامعة

 شؤون املكتبا  من مبلغ التأمن  وإعادة الباقي من املبلغ هلا عند إخالء طرفها من عمادة 
 ( إخـالء الطـــــرف9المادة )
 1بند/ 

 عل  الطالبة أن حتصل عل  إخالء طرف من مكتبة كلمتها ومن املكتبة املركزية عند التخرج أو ترك
 الدراسة أو حذف الفصل الدراسي  وعل  عمادة القبول والتسجمل تفعمل ذلا بأنةمتها اآللمة  وعل 

 اهتا باجلامعة قبل حصوهلا عل  إخالء الطرف اجلهة املختصة عد  صرف مست ق
 2بند/ 

 عل  عمادة القبول والتسجمل عد  إعطاء الطالبة وثمقة التخرج األصلمة أو صورة منها ما   حتًر
 إخالء طرف من عمادة شؤون املكتبا  

 3بند/ 
 ئة التدريسعل  عمادة شؤون أعًاء همئة التدريس واملوظفن مطالبة منسو، اجلامعة من أعًاء هم

 ومن يف حكمه، وسائر املوظفن واملوظفا  باجلامعة بإحًار إخالء طرف من عمادة شؤون املكتبا 
 وذلا عند انتهاء خدمته،  وعل  اجلامعة عد  صرف مست قاهت، املالمة إال بعد التأكد من ذلا 

 4بند/ 



  QMS  نظام إدارة الجودة

 36 

 

 عل  إخالء طرف من عمادةعل  عمادة الدراسا  العلما مطالبة املبتع ا  من قبل اجلامعة حصوهلن 
 شؤون املكتبا  قبل االبتعاث  وحي  هلن االستعارة بعد عودهتن ومزاولتهن للعمل باجلامعة 

 ( أحــكام عـامــــــة10المادة)
 األحكا  العامة الستخدا  املكتبا  جبامعة األمرية نورة بنت عبدالرمحن:

 ء البمانا  واملعلوما  الالةمة إصدار بطاقا  العًوية لغري منسو، اجلامعة واستمفا -
 االلتزا  بأوقا  الدوا  الرمسمة للمكتبا   -
 مينأ إدخال ادقائ  واألجهزة الشخصمة  -
 مينأ نقل املقتنما  من قاعة إىل أخرى فمما عدى الكت  ألغراض التصوير -
 اةافةة عل  مقتنما  املكتبا  من أوعمة وأجهزة وأدوا  وأثاث وغري ذلا -
 التزا  اهلدوء   وعد  دخول األماكن غري املصرح هبا  -
 مينأ استخدا  هواتف املكتبا  لغري العامال  هبا  -
 مينأ إدخال املأكوال  واملشروبا  إىل املكتبا   ويسمح بذلا يف املكان املخصص باملكتبة -

 ( الكافترييااملركزية )
 تمدة مبكتبا  اجلامعة االلتزا  بأنةمة اإلعارة الداخلمة واخلارجمة املع -
 املخالفا  ألنةمة املكتبا  باجلامعة والعاب ا  مبقتنماهتا واملسمئا  ملنسوباهتا حيلن إىل جلنة -

 تأدي  الطالبا  بعمادة شؤون الطالبا   وإىل اجلهة القانونمة املختصة إذا كن من غريهن 
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 ومهام وحدة التدريب الميدانيضوابط : (4-الملحق )د
 أوال : مرحلة ماقبل التدري  واليت تشمل عل :

   إعاااداد قاااوائ، الطالباااا  املتااادربا  وتوةياااأ الطالباااا  علااا  اجلهاااا  التدريبماااة جغرافماااا  حسااا  أمااااكن ساااكنهن
 املمداين ووضأ اجلداول الزمنمة للتدري  

  اخلاع( بعد دراسة مدى مناسبتها وفقا  للمعايري املعتمدة اعتماد جها  للتدري  املمداين ) يف القطاع العا  أو
 لدى الوحدة  

 ثانما : مرحلة التدري  واليت تشمل عل :
  متابعاااة ساااري التااادري  املماااداين وذلاااا مااان خاااالل الزياااارا  املمدانماااة أو التواصااال عااان طريااا  االنرتنااات  ودراساااة

 لها وتذلمل الصعوبا  املشكال  اليت قد تواج  الطالبا  أثناء التدري  وداولة ح
 ثال ا : مرحلة ما بعد التدري  واليت تشمل:

  اإلشااراف علاا  رصااد تقماام، الطالبااا  اسااتنادا  علاا  تقرياار اجلهااة التدريبمااة وتقرياار الطالبااة وملااف أعمااال الطالبااة
 الشخصي )البورتفولمو(

 ر الفصالي عان ساري التادري  التواصل مأ الكلما  ومتابعة اإلجراءا  اخلاصة بالتدري   وكذلا مراجعة التقري
 كلمة املمداين املقد  من كل  

 مهام الوحدة في الوكالة :
  وضااأ خطااة ةمنمااة للقساا، للتاادري  املمااداين مبااا يتناساا  مااأ طبمعااة الشااركا  ويتوافاا  مااأ توصاامف مقاارر

 التدري  املمداين املعتمد يف الكلما  
  ،سااواء  يف الرياااض أو خارجهااا وذلااا لمتسااىن تااوفري قاعاادة بمانااا  للشااركا  املعتماادة واملاادارس لكاال قساا

 للطالبا  اختبار اجلهة األنس  
  إنشاء قنوا  التواصل مأ اجلها  التدريبمة والتأكد من سري العمل فمها  و توضامح آلماة التادري  املماداين

للجهة حمث جي  أن تكون عل  عل، مبسؤولماهتا  وحتديد مدى مالئمتها للتدري   واعتماد آلمة إرسال 
 الطالبا  للتدري   باإلضافة إىل توضمح دور اجلهة التدريبمة يف عملمة التدري  

 :التواصل مأ الكلما  بشأن ما يلي 
 :ترشمح منسقا  التدري  املمداين من بن أعًاء همئة التدريس  وتشمل مهامهن ما يلي 
 ابعة القًايا العالقة حًور اجتماعا  أعًاء وحدة التدري  املمداين يف الوكالة للتنسم  الالة  ومت 
  مت مل القس، يف القًايا التعلمممة واداال  املتعلقة بالتدري  املمداين 
   املشاركة يف اختمار جها  التدري  األنس  لتخصصا  الطالبا 
  وضأ قوائ، باملعارف واملهارا  اليت متلكها الطالبا   واليت ينبغي جلهة التادري  أن تتامح التطبما  العملاي

 هلا 
  ما يليتزويد الوحدة بقاعدة بمانا  للطالبا   تشمل: 
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 االس، الكامل للطالبة 
 )بمانا  التواصل )اهلاتف والييد اإللكرتوين و هواتف الوالدين 
 السجل األكادميي للطالبة واملعدل الرتاكمي 
 ملف الطالبة 
 التاري  املتوقأ للتدري  لكل طالبة 
 اجلهة املقرتحة لكل طالبة 
 الالةمة  ومنها: تعبئة النماذج 
  ووذج التواصل مأ اجلها  واملسؤول املباشر عن التدري 
  ووذج معايري تقمم، مالءمة اجلها  املقرتحة  سواء من أعًاء من الطالبا  للتدري  املمداين 
   ووذج عقد اتفاقمة للطالبة  ويتًمن شرحا مفصال ملهامها يف التدري 
 رحا مفصال للمها  املنوطة هبا ووذج تقمم، اجلهة للطالبة  ويتًمن ش 
   ووذج تقمم، من جلنة أعًاء القس، بعد انتهاء التدري 
  دراسااة تقااارير منسااقا  التاادري  املمااداين  وتشاامل: تقرياار عاان الزيااارا  املمدانمااة جلهااا  التاادري  بعااد دراسااة

 مالءمتها للتدري  املمداين  وقائمة الطالبا  جلها  التدري  
  مة لتعريف الطالبا  بآلمة التدري  املمداين  وحتديد مهامهن وما هو متوقأ من جها  إقامة ور  عمل توضم

 التدري   إىل جان  توضمح كمفمة ملء الطالبة لنموذج تقمم، جهة التدري  
  متابعااة تسااالم، الطالباااا  لتقاااارير التاادري  املماااداين )متطلااا  إلزاماااي( إىل األقسااا  بعاااد انتهااااء التااادري  مبااادة ال

 بوع واحد تتجاوة أس
  رصد الدرجا  بعد تقمم، أعًاء همئة التدريس للتقارير 
  تنةااام، االجتماعاااا  واةاضااارا  لًاااموف مت ااادثن عااان إدارة األعماااال واملشااااريأ والبااادء مبشااااريأ صاااغرية  و

 العمل ادر و األعمال التجارية اخلاصة  وكل ما يتعل  بسوق العمل 
 العمل يف خمتلف القطاعا   والتواصل معهن من أجل املشاركة  متابعة أوضاع اخلرجيا  من حمث التوظمف أو

 يف أنشطة اجلامعة 
 إدارة الوحدة :

 عل  مشرف الوحدة  1
   إدارة الوحااادة وعقاااد االجتماعاااا  اخلاصاااة بشاااؤون التااادري  املماااداين ساااواء  )املتااادربا  أو اجلهاااا

 التدريبمة  
  العمل عل  وضأ آلمة ليامج الوحدة وسري نشاطاهتا 
 اسرتاتمجمة  الوحدة يف تفعمل عملمة التدري  املمداين وةيادة كفاءهتا  تطوير 
  التواصل مأ الكلما  والوحدا  ذا  العالقة 
  التواصاااال مااااأ القطاااااع العااااا  واخلاااااع يف سااااوق العماااال وعماااال دراسااااا  متجااااددة ومسااااتمرة حااااول

 قبول  االحتماجا  الفعلمة لتخصصا  الكلما   ويف ضوء ذلا حتديد سماسة واشرتاطا  ال
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ياات، اقاارتاح باارامج التعاااون الاادور إلقامااة ور  ختصصاامة لتقرياا  الفجااوة واملواءمااة باان خمرجااا  اجلامعااة وسااوق   2
 العمل العاملي 
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 آلية التدريب الميداني: (5-الملحق )د
 
ملا للتدري  املمداين من أ مة بالغة يف مسرية الطالبة األكادميمة وذلا لًمان جودة خمرجا  التعلم، األكادميي     

فقد رأ  جامعة األمرية نورة أ مة اسات داث جلناة ل شاراف ومتابعاة التادري  املماداين دراستها  املقد  للطالبة طوال فرتة 
 داين وذلا لتقنن خروج الطالبا  للتدري  املم

 ومها  اللجنة كاآليت:
  التعريف باجلامعة وجلان التدري  املمداين وخماطبة اجلها  اخلارجمة لتلقي العروض 
 :إعداد قاعدة بمانا  تشمل 

 مواقأ التدري  املتاحة   1
 توفر أقسا  نسائمة يف مكان التدري    2
 بمانا  املشرفا    3
   معايري برامج التدري  بالتعاون مأ عمادة شؤون الطالبا  4
   التنسم  مأ جها  التدري  اخلارجمة واملدارس ملعرفة عدد األماكن املتاحة للطالبا 
  استكشاف موقأ التدري  ودراست  ممدانما  ملدى مالئمت  الستقبال الطالبا  وسط بمئاة دافةاة ووضاأ وصاف

 فم  مفصل لذلا يف قاعدة البمانا  يً، سب  اختمار املوقأ والفائدة املرجوة من التدري  
   رفااأ تقرياار مبجاارى التاادري  لرئمسااة القساا، ومقااررة اللجنااة الختاااذ الااالة  دصااوع املشاارفا  وحاال املشااكال

 املتعلقة باإلشراف  
    القما  جبوال  إشرافم  عل  الطالبا  واملشرفا  أثناء التدري 
   التقمم، الدوري ملشرفا  التدري  املمداين عن طري  تعبئة استمارة تقممممة 
 يف احتساب ساعا  التدري  املمداين ألعًاء همئة التدريس   النةر 
   النةر يف مشاكل الطالبا  واملشرفا  اةولة للجنة من الكلما  واختاذ الالة 
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 القواعد المنظمة للتعلم االلكتروني في جامعة االميرة نورة: (6-الملحق )د
 

 األهداف:
 إىل حتقم  التار: عبد الرمحنهتدف القواعد املنةمة التعل، اإللكرتوين يف جامعة األمرية نورة بنت 

 حتقم  رؤية اجلامعة يف تطبم  خطط وةارة التعلم، العار لتطوير التعلم، العار   1
  عبد الرمحنإجياد مرجعمة نةاممة للتعل، اإللكرتوين يف جامعة األمرية نورة بنت   2
منةومة معمارية تسهل تطبم  التعل، اإللكرتوين يف اجلامعة وإجياد آلما  تطبم  التعل، اإللكرتوين لكافة بناء   3

 املعنمن يف اجلامعة من اإلدارة والكلما  واألقسا  وأعًاء همئة التدريس والطالبا  
 إتاحة فرع التنوع يف تقدمي املقررا  يف اجلامعة   4
 ن مأ األقسا  التعلمممة باجلامعة تطوير املقررا  الدراسمة بالتعاو   5
 العمل عل  وضأ الًوابط الالةمة لًمان اجلودة يف مجمأ اليامج التعلمممة اليت يقدمها املركز   6

 القواعد المنظمة للتعلم اإللكتروني في الجامعة:
 التعريفات 

 . جامعة األمرية نورة بنت عبدالرمحن:  الجامعة
  جبامعة األمرية نورة بنت عبدالرمحن عمادة التعل، اإللكرتوين: العمادة
 إحدى كلما  جامعة األمرية نورة بنت عبدالرمحن :  الكلية
الاتعل، األخارى إلكماال العملماة التعلممماة   اإلنرتنات وتقنماا وط من أواط التعل، يساتخد  فما   : هواإللكترونيالتعلم 

الطالباا  ومصاادر الاتعل،   أنفساهن  وبانالطالباا   وبانوالطالباة  وإدارة التفاعل بن عًو همئة التدريس ومن حكماة 
 إلكرتونما  ويعد تعلمما  حًوريا  

ـــة إحااادى طالباااا  اجلامعاااة املقمااادا  يف عماااادة القباااول والتساااجمل  وتعااارف يف أنةماااة الاااتعل، اإللكااارتوين باسااا، : الطالب
  املعلوما  مستخد  وكلمة مرور مرتبطة بنةا  املستخدمن التابأ ل دارة العامة لتقنمة

يقصد بن عًو همئة التدريس أو اةاضر أو املعمد املدرج عل  النةا  األكادميي  : عضو هيئة التدريس وَمن في حكمه
 كأستاذ ألحد املقررا  ويعّرف يف أنةمة التعل، اإللكرتوين باس، مستخد  وكلمة مرور 

ـــداعم ـــي ال ـــتعلم اإللكترون وين يف اجلامعماااة حبماااي يكاااون ادًاااور كاااامال يف أحاااد مساااتويا  اساااتخدا  الاااتعل، اإللكااارت : ال
 وتسهملها القاعا  وتستخد  أنةمة وأدوا  وبمئة التعل، اإللكرتوين لدع، عملمة التعل، 

أحد مستويا  استخدا  التعل، اإللكرتوين يف اجلامعة تستبدل فم  نسمبة دددة من ادًور : التعلم اإللكتروني المدمج
 .ة إلكرتونمة عل  موقأ املقرر وباستخدا  أنةمة وأدوا  وبمئمة التعل، اإللكرتوينداخل القاعا  حبًور وأنشط

أحااد مسااتويا  اسااتخدا  الاتعل، اإللكاارتوين يف اجلامعااة يسااتبد فما  ادًااور داخاال القاعااا  : الـتعلم اإللكترونــي الكامــل
عل، اإللكرتوين ويست ىن من ذلا االختبار الصفمة بأنشطة إلكرتونمة عل  موقأ املقرر وباستخدا  أنةممة وأدوا  وبمئمة الت
 لوج  النهائي وما يقرر من قبل الكلمة وعًو همئة التدريس من لقاءا  ددودة وجها  
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 . وينقس، إىل قسمن: تزامين وغري تزامين:  الحضور اإللكتروني
ويمت، قماس ادًور مبادى مشااركة ويعتي بديال عن ادًور للقاعا  باستخدا  أنةممة وأدوا  وبمئمة التعل، اإللكرتوين 

الطالبة يف أنشطة التعل، ومدى إجناة املها  املطلوبة باإلضافة إىل استخدا  سجال  الدخول اإللكرتونمةا ويقتصر تطبمق  
 عل  نوعي التعل، اإللكرتوين املدمج والكامل فقط  

أسالوب الاتعل، الااذي يات، باتصاال متازامن يف الوقات نفسا  باان عًاو همئاة التادريس ومان يف حكماا  : الحضـور التزامنـي
 الكرتوين املتعل، من خالل شبكة اإلنرتنت أو أي شبكة اتصال 

أسلوب التعل، الذي يت، فم  مشاركة الطالبة يف عملمة التعل، عن طري   المشاركة غير التزامنية )األنشطة اإللكترونية(:
أو مأ الطالبا  أنفسهن حبمث يت، ذلا من خالل  حكم  مأ عًو همئة التدريس ومن يف  اةتوى  أوتفاعل مأ  توفري

يكاون  )قادتوظمف التطبمقاا  اليجمماة املناسابة إلدارة العملماة التعلممماة مباا يتامح التواصال وأداء النشااطا  املتعلقاة بااملقرر 
قا   أو غريها من األنشطة باساتخدا  األدوا  املتاوفرة ساواء كانات حبوث وتطبم مناقشا   أوعل  شكل واجبا   أو 
 بشكل فردي أو مجاعي( 

مقااارر تطرحااا  اجلامعاااة علااا  نةاااا  إدارة الاااتعل، ويشااامل بماناااا  ومعلوماااا  أعًااااء همئاااة التااادريس : المقـــرر اإللكترونـــي
واألدوا   اةتوى  التقوميإىل األنشطة   والطالبا  املقمدا  يف عمادة القبول والتسجمل وكمل من تلز  مشاركت  باإلضافة

 ل  سواء  أكانت جزء ا  من نةا  إدارة التعل، أو مًافة 
مقررا  من اجلامعة أو من جامعا  أخرى تنشر عل  موقأ خمصص عل  اإلنرتنت يتمكن اجلممأ : المقررات المفتوحة

واد ملن يرغي يف االستفادة منهاا ضامن حقاوق نشار من الوصول إلمها دون اداجة ملعلوما  مرور حبمي يمت، توفري هذه امل
 وسماسة استخدا  معمنة ُتوّضح عل  املوقأ 

نةا  إدارة التعل، : نةا  مركزي عل  شبكة اإلنرتنمت حيتوي عل  مجمأ املقاررا  الايت تطرحهاا اجلامعماة ويارتبط مبجموعاة 
شااااخاع املسااااموح هلاااا، فقااااط وباسااااتخدا  ماااان األدوا  األخاااارى ذا  االسااااتخدا  التعلممااااي ويكااااون دخااااول النةااااا  لأل

 معلوما  دخول تزوده، هبا اجلامعة  
 القواعد المنظمة على مستوى العمادة:

 يكون التعل، اإللكرتوين يف اجلامعة عل  ثالثة مستويا  وهي:. 1
  ،التعل، اإللكرتوين الداع 
  التعل، اإللكرتوين املدمج 
  التعل، اإللكرتوين الكامل 
الااتعل، اإللكاارتوين املاادمج والااتعل، اإللكاارتوين الكاماال يف مقااررا  أو باارامج بناااء  علاا  اختمااار القساا،   ياات، تطبماا  2

ومبوافقااة الكلمااة وللجامعااة ن لااة بعمااادة الااتعل، اإللكاارتوين طلاا   تطبماا  املسااتوين املاادمج والكاماال بالشااكل والكاا، 
 اللذان ترا ا مناسَبن 

 .املستوى الداع، ملزما  يف مجمأ املقررا  )ادالمة( يف اجلامعة وبدون است ناءتطبم  التعل، اإللكرتوين ب   يعتي3
 :أوال: التعلم اإللكتروني الداعم

 جي  أن حيتوي املقرر يف نةا  إدارة التعل، عل  العناصر التالمة ك د أدىن: .1
  والتقومي األنشطة التقسم، األهداف  التوصمف يشمل مبا بالكامل املقررمنهج. 
   ومن يف حكم   التدريس همئة عًو معلوما 
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 تفعمل لوحة إعالنا  املقرر 
  تفعمل منتدى للنقا 
 تدع، التعل،  مواد املقرر من مراجأ وشرائح عري ووثائ  وتسجمال  أو أي مواد أو أدوا  أخرى 
 ٪ من جمموع درجا  املقرر عل  األنشطة اإللكرتونمة  15ختصص   .2
إدارة الاااتعل، مركااازا  للتواصااال واألنشاااطة ويعتاااي اساااتخدا  املوقاااأ واألدوا  املرافقاااة يكاااون موقاااأ املقااارر يف نةاااا   .3

ل عالناااا  والواجباااا  وتسااالم، املاااواد والااادرجا  وكااال ماااا ميكااان عملااان مااان خاااالل املوقاااأ الزمماااا لعًاااو همئاااة 
 التدريس ومن يف حكم  والطالبة  

 قررا  اإللكرتونمة املدجمة والكاملة يت، تطبم  هذا النمط عل  مجمأ مقررا  اجلامعة باست ناء امل .4
 ثانًيا: التعلم اإللكتروني المدمج:

ياات، إقاارار طاارح املقااررا  باملسااتوى املاادمج مبوافقااة ماان رئاامس القساا، وعممااد الكلمااة أو بتنساام  ماان اجلامعااة أو  .1
 اإلدارة  

يقااو  عًااو همئااة التاادريس وماان يف حكماا  بتعبئااة النمااوذج اخلاااع بتاادريس مقاارر باملسااتوى املاادمج ورفعاا  إىل   .2
رئااامس القسااا، ويف حاااال املوافقاااة يرفاااأ إىل عمماااد الكلماااة العتماااادها ويؤخاااذ ذلاااا باالعتباااار عنماااد بنااااء اجلااادول 

 الدراسي بالتنسم  مأ عمادة القبول والتسجمل  
التدريس املرشح ومن يف حكم  اخلية الفنماة والتدريسامة الكافماة للتعامال ماأ املقارر  جي  أن ميتلا عًو همئة  .3

 باملستوى املدمج وتكون مسؤولمة الكلمة التأكد من ذلا وهلا طل  االستشارة من العمادة  
لقواعاد حُتدد مواعمد ادًور اإللكرتونمة باالتفاق بن عًو همئة التادريس وطالباا  املقارر علا  أن ال ختاالف ا .4

 املنةمة لل ًور اإللكرتوين  
 حتااادد نسااامبة اجلااازء املخصاااص للاااتعل، اإللكااارتوين مااان سااااعا  التااادريس الفعلماااة مسااابقا  علااا  ثالثاااة مساااتويا   .5

 املدمج االلتزا  بالنسبة املتف  علمها واملعتمدة يف ووذج طل  تدريس املقرر (%75%(  )%50(  )25)
 املقرر جمموع درجا   ٪( من 25) ة بايت، احتساب درجا  األنشطة اإللكرتونم .6
يلتااز  عًااو همئااة التاادريس بإضااافة أنشااطة إلكرتونمااة للمقاارر ماارة واحاادة يف األساابوع علاا  األقاال للتأكمااد ماان   .7

 تفاعل الطالبة ومشاركتها 
كاال مااا ينطباا  علاا  الااتعل، اإللكاارتوين الااداع، ماان معااايري شااروط وتنةممااا    إر ينطباا  تلقائمااا  علاا  الااتعل،    .8

 اإللكرتوين املدمج ما   يتعارض مأ مادة أخرى من املواد اخلاصة هبذا النوع 
 ثالثًا: التعلم اإللكتروني الكامل:

ن رئاامس القساام، وعممااد الكلمااة أو بتنساام  ماان اجلامعااة أو ياات، إقاارار طاارح املقااررا  باملسااتوى الكاماال مبوافقااة ماا. 1
 العمادة  

  يقو  عًو همئة التدريس ومن حكما  بتعبئاة النماوذج اخلااع بتادريس مقارر باملساتوى الكامال ورفعا  إىل رئامس 2
مااادة القساا، ويف حااال املوافقااة يرفااأ إىل عممااد الكلمااة العتماااده  علاا  أن يبااىن مااأ اجلاادول الدراسااي بالتنساام  مااأ ع

 .القبول والتسجمل
جي  أن ميتلا عًو همئة التدريس املرشح اخلية الفنمة والتدريسمة الكافماة للتعامال ماأ مقارر باملساتوى الكامال . 3

 وتكون مسؤولمة الكلمة التأكد من ذلا وهلا طل  االستشارة من العمادة 
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خاللا  خطاة املقارر وكمفماة ساري  ة توضاححكمايعقد اجتماع تزامين بن الطالبا  وعًو همئة التدريس ومن يف . 4
 به.العمل 

األساابوعن األولَاان ماان باادء الفصاال الدراسااي للتأكااد ماان مهااارا  الطالبااا  األساساامة الالةمااة لًاامان  خيصااص.5
باااان عًااااو همئااااة التاااادريس وماااان يف حكماااا   املختلفااااة والتواصاااالحساااان سااااري املقااااررا م اااال اسااااتخدا  أدوا  املقاااارر 

 والطالبا  
                                                                                                                    املقااااااااااااااارر جمماااااااااااااااوع درجاااااااااااااااا   %( مااااااااااااااان50)باااااااااااااااا ب درجاااااااااااااااا  األنشاااااااااااااااطة اإللكرتونماااااااااااااااة يااااااااااااااات، احتساااااااااااااااا. 6
 من املقرر اإللكرتوين %( 25) ال يقل عن يدرس تزامنما    ما 7
 املقرر االلكرتوين %( من50) عن يقل لكرتونمة الاإل  ما يدرس باألنشطة 8 

  ال ميكن إلغاء تدريس مقرر املستوى الكامل بعد تسجمل الطالبا   وتتكفل الكلمة بتوفري عًو همئة التادريس 9
 بديل يف حال تعذر إكمال عًو همئة التدريس األساسي مهام  

 املقارر أسابوعما  ماأ حتدياد توقمات انتهااء كال نشااط يلتز  عًو همئاة التادريس بإضاافة نشااطن إلكرتونمان يف. 10
 عل  حدة للتأكد من تفاعل الطالبة ومشاركتها 

  كل ما ينطب  عل  التعل، اإللكارتوين الاداع، ينطبا  تلقائماا  علا  الاتعل، اإللكارتوين الكامال ماا   يتعاارض ماأ 11
 مادة أخرى من املواد اخلاصة هبذا النوع  

 رابًعا: الدعم الفني:
توفر إدارة تقنمة املعلوما  ألعًاء همئة التدريس والطالباا  الادع، الفاين املتعلا  باألنةماة واساتخدامها خاالل . 1

 أيا  األسبوع مبا فمها أيا  العطل أثناء الفصول الدراسمة  
 العنكبوتمة   يقد  الدع، املسجل املبين عل  قاعدة بمانا  والدع، املباشر من خال ل موقأ اإلدارة عل  الشبكة 2
   يقد  الدع، اهلاتفي والشخصي يف اداال  الطارئة  3

 القواعد المنظمة على مستوى عضو هيئة التدريس ومن في حكمة :
 :أوال: التدريس اإللكتروني

 .يلتز  عًو همئة التدريس ومن يف حكم  بتصمم، املقررا  اإللكرتونمة وفقا  ملعايري اجلودة املعتمدة يف اجلامعة  1
يلتز  عًو همئة التدريس ومن يف حكمة بت فمز وتفعمل مشاركة الطالبا  يف بناء العملمة التعلمممة وأن تكون   2

 الطالبة دور هذه العملمة  
يلتاااز  عًاااو همئاااة التااادريس ومااان يف حكماااة بت فماااز وتساااهمل التفاعااال والتواصااال بمنااا  وبااان  الطالباااا  وبااان   3

 الطالبا   أنفسهن 
 مم، املقرر اإللكرتوين للنهوض بالعملمة التعلمممة عن طري  الت سن املستمر تساه، الطالبا  يف تق  4
يلتز  عًو همئة التدريس ومن يف حكم  بتهمئة البمئة اليت حتفز التفكري الناقد والبناء والت لمل وحل املشكال    5

 يف املقرر اإللكرتوين 
ساتمرين ملقرراتا  والعمال علا  تباين املمارساا  يلتز  عًو همئة التدريس ومن يف حكمة باملراجعاة والت اديث امل  6

 اجلمدة وابتكار نارسا  جديدة يف التعل، اإللكرتوين تفمد خمرجا  التعل، 
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يلتااااز  عًااااو همئااااة التاااادريس وماااان يف حكمااااة باملتابعااااة املسااااتمرة ملقرراتاااا  مبختلااااف مسااااتوياهتا )الااااداع،  املاااادمج   7
سااعة( للمساتوى  48أسارع وقات نكان ومبادة أقصااها )والرد عل  أسئلة واستفسارا  الطالباا  يف  والكامل(
 ساعة( للمستوى املدمج 72الكامل  )

 :ثانيًا: حقوق الملكية الفكرية
متتلاااا اجلامعاااة رمسماااا  مجماااأ حقاااوق اةتاااوى اإللكااارتوين الاااذي يااات، تطاااويره يف اجلامعماااة إال يف حالاااة االساااتخدا  . 1

 بن اجلامعة واملطّور   التجاري هلذا اةتوى فتكون ادقوق حس  االتفاق
  يلتز  عًو همئة التادريس يف تطاويره واساتخدام  للم تاوى اإللكارتوين بقاوانن حقاوق امللكماة وتعتاي هاذه املاادة 2

 إخالءا  ملسؤولمة اجلامعة عن أي تبعا  قانونمة ناجتة عن أي خرق دقوق امللكمة  
 القواعد المنظمة على مستوى الطالبة :

 طالبة:أوال: خصوصية ال
املعلوما  الشخصمة م ال اهلااتف واليياد اإللكارتوين للطالباة دفوظاة وال حيا  نشارها إال بإذااا وال تساتخد  إال . 1

 لألغراض األكادميمة 
  يف حالة نشر أي من أعمال أو نقاشا  الطالبة خاارج املقارر الباد مان موافقاة الطالباة وذلاا مان خاالل واوذج 2

 قبل الطالبة  ويعبأ منرح يف املقرر اإلذن باالستخدا  الذي يط
 ثانًيا: قواعد السلوك:

تلتز  الطالبة بتعلمما  وإرشاادا  اجلامعاة املتعلقاة باالتعل، اإللكارتوين ويف حالاة إخالهلاا باأي مان هاذه التعلمماا  . 1
 تطب  علمها أنةمة العقوبا  يف اجلامعة 

 الدخول اخلاصة هبا  تت مل الطالبة مسؤولمة اةافةة عل  سرية معلوما  2
   تطب  الالئ ة التأديبمة للطالبا  يف اجلامعة عل  مجمأ أنواع املقررا  اإللكرتونمة )الداع، واملدمج والكامل( 3
 متت اال الطالبااة للقواعااد املنةمااة للااتعل، اإللكاارتوين يف اجلامعااة وبقمااة الاانة، واللااوائح املعمااول هبااا ويف حالااة الغاا  أو 4

اخرتاقااا  األنةمااة اإللكرتونمااة فتطباا  العقوبااا  وفق ااا لالئ ااة اجلامعااة واللااوائح ادكوممااة املنةمااة  الساارقا  العلممااة أو
 ألمن املعلوما  

 القواعد المنظمة على مستوى المقرر:
 تصميم المقرر: أوال:
 يكون تصمم، املقرر وتطويره وفقا  ملواصفا  جودة املقررا  اإللكرتونمة املعتمدة يف اجلامعة . 1
 اعتبار الطالبة دور العملمة التعلمممة يف مجمأ أنشطت  ومواده وتقوميات    2
   األخذ بعن االعتبار الطالبا  ذوا  االحتماجا  اخلاصة ال سمما املكفوفا  بتوفري األجهزة واليامج3

 املساندة هلَن بالتعاون مأ عمادة التعل، اإللكرتوين والتعلم، عن بُعد 
 تروني:ثانيًا: الحضور اإللك
 :في حالة المقررات المدمجة 

حتدد نسمبة ادًور اإللكرتوين ويت، توضم ها للطالبا  يف أو لقاء ممأ الطالبا  خالل األسبوعن األولن . 1
 من بدء الفصل الدراسي 
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مااااا هااااو معمااااول باااان يف عمااااادة القبااااول     حتتساااا  نساااابة الغماااااب للطالبااااا  يف اةاضاااارا  الصاااافمة حساااا2
 والتسجمل 

 حتتس  الطالبة غائبة إذا   تق، بأي نشاط إلكرتوين يف املقرر يف املدة اةددة   3
  يف حالااة التغماا  عاان ادًااور اإللكاارتوين بعااذر فااان عًااو همئااة التاادريس يقاارر مااا يااراه بااديال  عاان نشاااطها 4

 اإللكرتوين بالرجوع إىل إدارة التعل، اإللكرتوين والتعلم، عن بعد 
عاادد ساااعا  املقاارر  ٪( ماان 25)غماهبااا ول االختبااار النهااائي إذا كاناات نساابة جممااوع  حتاار  الطالبااة ماان دخاا5

 األصلي 
 :في حالة المقررات الكاملة 

تكااون وحاادة العماال أساابوعمة يف املقااررا  الكاملااة بغااض النةاار عاان عاادد الساااعا  املعتماادة للمقاارر وعاادد . 1
 اةاضرا  فمما لو كان املقرر وجها  لوج  

بة غائبة إذا   تق، بأي نشاط إلكرتوين يف املقرر يف املدة اةاددة  وال يعاّد دخوهلاا اجملارد علا    حتتس  الطال2
 املقرر حًورا  

  يف حالااة التغماا  عاان ادًااور اإللكاارتوين بعااذر فااان عًااو همئااة التاادريس يقاارر مااا يااراه بااديال  عاان نشاااطها 3
 والتعلم، عن بعد اإللكرتوين بالرجوع إىل إدارة التعل، اإللكرتوين 

 من عدد أسابمأ املقرر  (٪ 25)غماهبا  حتر  الطالبة من دخول االختبار إذا كانت نسبة 4
 :يتمثل الحضور اإللكتروني بأحد الطرق التالية 

  ادًور التزامين 1
   املشاركة غري التزامنمة )التفاعل يف املقرر( 2

 توصامف املقارر وياات، التأكماد علا  ادًااور  جيا  أن حتادد مواعماد ادًااور التازامين بشاكل واضااح يف
 ساعة( من موعدها  36)باإلعالن عنها يف لوحة اإلعالنا  بوقت كاف ال يقل عن 

  تلز  الطالباة بادًاور الشخصاي ألداء االختباارا  الفصالمة والنهائماة للمقارر ماأ تاوفري إثباا  مقباول
  للشخصمة للت ق  من هويتها من قبل القائما  عل  االختبارا 

 :ثالثًا: االختبارات اإللكترونية
إلجااراء االختبااارا  اإللكرتونمااة النهائمااة ينبغااي علاا  عًااو همئااة التاادريس ادصااول علاا  موافقااة ماان عممااد الكلمااة . 1

 ورئمس القس، 
  ينبغي لعًو همئة التدريس ومن يف حكم  داولة وجتربة االختبار عل  عمنمة استطالعمة مان الطالباا  قبال إجاراء 2
 ختبار فعلم ا لتجن  أي خطأ قد حيد جراء الًبط غري املناس  اال
  جي  عل  عًو همئة التدريس ومن يف حكم  التنسم  مأ منس  االختبارا  اإللكرتونمة جلدولة اختباراتا  وإجيااد 3

 معامل مناسبة ل  إذا كان ذلا نكنا  قبل أسبوع واحد عل  األقل من موعد االختبار 
 قبن لالختبار من قبل عًو همئة التدريس ومن يف حكم  وفقا  لعدد الطالبا  واملعامل اةجوةة   يت، توفري املرا4
  الت قم  من حًور الطالبة وهويتها وتسجمل الدخول واخلروج للنةا  هي مساؤولمة عًاو همئاة التادريس ومان يف 5

 حكم  أو املراق  
 ومن يف حكم  وفقا  لقوانن اجلامعة وأنةمتها  تسلم، درجا  االختبارا  مسؤولمة عًو همئة التدريس 6
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  أي خطأ حيد أثناء إعداد االختبارا  م ل اختمار اخلمار اخلاطئ أو اإلعداد الذي يؤدي إىل نتائج غري مقبولة فهو 7
 مسؤولمة عًو همئة التدريس ومن يف حكم  

 تصر عل  تقدمي الدع، التقين فقط   مسؤولمة عمادة التعل، اإللكرتوين أثناء االختبارا  اإللكرتونمة تق8
 عل  عًو همئة التدريس ومن يف حكم  أن يوفر نساخة ورقماة واحادة علا  األقال لالختباار الساتخدامها يف حالاة 9

 طارئ حدوث 
 تطبيق القواعد المنظمة:

 سمت، تطبم  القواعد املنةمة للتعلم، اإللكرتوين ملدة عا  جامعي بشكل جترييب لتقمم، هذه القواعد 
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 معايير تصميم المقرر االلكتروني: (7-الملحق )د

 معايير تصميم المقرر االلكتروني
 مؤشرات التقييم المعايير

 اةور األول :أهداف ودتوى املقرر اإللكرتوين
 معايري حتكم، وصف املقرر اإللكرتوين: - أ

العامة بشكل .أن تتضمن خطة المقرر على األهداف التعليمية 1
 واضح ومحدد.

 
 
 

 . أن تحدد خطة المقرر المصادر التعليمية للمقرر.2
 
 

 أن تحدد المتطلبات السابقة الالزمة لدراسة المقرر. .3
 
 . أن تحتوى كل وحدة في المقرر  على نظرة عامة للدرس تتضمن:4

 أدوات التقييم-األنشطة -المحتوى - األهداف

 
 

   واض ة وميكن تطبمقها 
  للقماسقابلة 
 وجدانمة( –مهارية  –املختلفة )معرفمة  للمجاال  التعلمممة شاملة 
   التفكري العلماتدع، مهارا  

 
  املصادر التعلمممة دددة 
  تنوع املصادر التعلمممة وحداثتها 

 
 مت حتديد املتطلبا  السابقة لدراسة املقرر 

 
 ددد اةتوى مت تقسممة إىل وحدا  تعلمممة صغرية هلا هدف إجرائي 

  الوحدة التعلمممة هلا مقدمة متهمدية توضح للفئة املستهدفة أهداف الوحدة والعناصر
 اليت سمت، دراستها 

 اةور ال اين: اسرتاتمجما  التدريس ونشاطا  التعل،
 معايري حتكم، اسرتاتمجما  التدريس ونشاطا  التعل، والتقومي: - أ

 . أن يستخدم المقرر نشاطات تعلم حقيقية .1
 
 
 
 

. أن يحوي المقرر نشاطات عن طريق روابط خارجية إلثراء 2
 المقرر.

 
. أن تتفق استراتيجيات التقويم في المقرر مع غاياته وأهدافه 3

 وتمثل مجاله بدقة ووضوح.
 
 

 أن يحتوى على طرق متنوعة لتقويم المتعلم. .4
 
 

 
 

 عل  تطبم  أفكار املقرر وحتقم  أهداف  مساعدة الفئة املستهدفة 
   ترتبط باخليا  السابقة للفئة املستهدفة 
   توفر وقتا  كافما لتطبم  املهارا  وإتقااا 
  (-ومران –مترين  –تنوع اسرتاتمجما  التدريس ) داكاة   

 
   توفر نشاطا  التعل، ارتباطا(Links) ملعلوما  عالجمة وإثرائمة مناسبة ملستوى

 الفئة املستهدفة وسريه، يف الدراسة   أداء
 

   قماس خمرجا  التعل، يف املقرر 
  الشمولمة يف قماس مجمأ أهداف التعل، يف املقرر 
  تعلمما  تفصملمة عما هو مطلوب من  بدقة ووضوح 

 
  (-توصمل –اختمار متعدد  –تنوع أسئلة التقومي ) صح خطأ     
 دراسي  يتوفر تقومي مناس  عند كل وحدة أو موضوع 
   يتوفر تقومي اائي ألداء التمارين والتدريبا 
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أن يزود المقرر الفئة المستهدفة بنماذج و أمثلة للتقويم  .5
 الذاتي.

 
 : معايري حتكم، التفاعل والتغذية الراجعة - ب
 .أن يتحكم المتعلم بدراسته في المقرر اإللكتروني .1
 
 
 
 
 
 
 .أن يحتوي المقرر على تفاعل مع المتعلم2
 
 
 
 .أن يستخدم المقرر تغذية راجعة مناسبة3
 
 
 
 
 
 .أن يتم استخدام الوسائط المتعددة بصورة مناسبة.4

    يسمح باةاوال  ألداء التمارين والتدريبا 
   أرشفة ألنشطة الطال  يف املقرر تشمل مجمأ ما مت من تطبمقا  من قبل 

 يوفر املقرر واذج تقومي متاحة للمتعل، لتقومي نفس  ذاتما  
   شرح ملعايري تقومي األداء 

 
 

  قائمة خيتار منها املتعل، املواضمأ اليت يرغ  تعلمها  تتوفر 
   يت ك، املتعل، مبستوى صعوبة اةتوى 
   يتوفر الوقت الكايف للمتعل، لمعطي استجابت 
  تبق  املعلوما  املعروضة يف اإلطار بعد استجابة املتعل، إىل أن يقرر املتعل، االنتقال

 إىل إطار جديد  
 شغمل  عند النقطة اليت وقف عندها املتعل، ميكن وقف املقرر وإعادة ت 

 
 ،يشمل املقرر عل  تفاعل وحوار مأ املتعل 
 ي ري املقرر دافعمة املتعل، من خالل عرض املادة العلممة 
 (-ألعاب -حيوي املقرر عل  أسالم  متعددة لتفاعل املتعل، )داكاة   

 
   تقدمي التغذية الراجعة مباشرة بعد االستجابة 
   للمتعل، التعزيز اإلجيا، املناس  يقد 
   توضح االستجابة اخلاطئة بصورة إجيابمة 
  ،تتوفر املساعدة املناسبة حبس  طبمعة االستجابة اليت يقدمها املتعل 
  تتوفر موارد إضافمة عالجمة عند اداجة أو االستجابا  اخلاطئة 

 
   مت استخدا  الصو  والرسوما  والفمديو بصورة مناسبة 
  ملفا  الوسائط املتعددة مناسبة   أحجا 
  توجد عناوين واض ة نصمة مللفا  الوسائط 

 اةور ال الث : التصمم، الفين
 معايري حتكم، سهولة استخدا  املقرر اإللكرتوين: - أ

 أن يستخدم المتعلم المقرر دون مشاكل. .1
 

 
 

 أن يتميز تصميم شاشة العرض بالبساطة واليسر. .2
 
 

   أساليب مناسبة في عرض المعلوماتأن يستخدم التصميم   3
 
 
 

 أن يستخدم التصميم الخطوط وأحجامها بشكل وظيفي. .4
 

 
 نشرا (  –صور  –يراف  املقرر مطبوعا  مصاحبة ) كت  

 يت، تشغمل املقرر بكل سهولة 
   خيلو املقرر من أخطاء اليجممة اليت تعم  استخدام 

 
   اختمار جمد لأللوان واخلطوط 
  تتبأ تسلسل منطقي لألفكار  املعلوما  املعروضة عل  الشاشة 

 
  يتجن  التصمم، عرض معلوما  متزامحة عل  الشاشة الواحدة 
  استخدا  خاصمة تغمري اللون أو إظهار صو  عند حتديد عنصر ما   م ل تغمري لون

 الرابط عندما مترير الفأرة 
 

  من شاشة ألخرى  وحجم أسلوب متناس  يف استخدا  األلوان  وشكل اخلط 
   أسلوب العرض والتصمم، يف الشاشة الواحدة وفمما بن الشاشا  مجمعا  تناس 
   أ مة عامل اجلذب يف بعض العناوين واملعلوما   اهلامة 
  توظمف نوع وحج، اخلط يف النص املعروض مبا يتناس  مأ أ مة النص 
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 معايري حتكم، أدوا  اإلحبار داخل املقرر اإللكرتوين: - ب
أن يحافظ تصميم الشاشة على مواقع متسقة ألدوات التحكم  .1

 والتصفح في المقرر
 
 

 أن يستخدم المقرر الخرائط اإلرشادية البسيطة لعرض .2
 محتويات المقرر.

 
 الروابط التشعبية وتصميمها في المقرر اإللكتروني .3

 

 
 ثبا  أماكن أدوا  الت ك، لعد  تشتمت املستخد  

  والتنقل بن أجزاءه سالمة وحرية الت ك، يف املقرر 
  حتتوي مجمأ الصف ا  عل  ةر العودة للصف ة الرئمسة 

 
  يعتمد املقرر الشكل الصوري أو الرسومي ألدوا  التنقل م ل األيقونا  الرسوممة 
  وجود جدول أو فهرس أو خريطة إرشادية ةتويا  املقرر 

 
  إلم  مباشرة وجود روابط تشعبمة عل  كل جزء من الفهرس متكن من االنتقال 
   ميمز الرابط بلون خمتلف 
   سالمة الروابط 
   يت، تغمري لون الرابط إذا مت استخدام 

اةور الرابأ : تطبم  املقرر  يف البالكبورد يف جامعة األمرية نورة بنت 
 عبدالرمحن

تقديم المعلومات الالزمة الستخدام المقرر المتاح على نظام  .1
 البالكبورد.

 
 لمقرر وتطبيقه على نظام البالكبورد .أن يتم تصميم ا .2
 
 
 
 
 أن يتميز بالبساطة واليسر. .3
 
 
 
 إجراء الترتيبات الالزمة لتبني المقرر على نظام الجامعة. .4
 
 
 تخصيص فترة تجريبية عند تطبيق المقرر. .5
 المتطلبات التقنية والفنية. .6
 
 
 التنسيق مع أستاذ المقرر  7

 
 

   لتسهمل الوصول إىل عناصر املقرر تزويد الفئة املستهدفة بأدلة استخدا 
 
 

  مراعاة األدوا  اليت يوفرها البالك بورد 
 )  ،االستفادة من معة، اخلدما  املتوفرة يف البالكبورد ) كاألنشطة وأدوا  التقمم 
  تواف  صمغ عناصر املقرر ) كالصور والفمديو(وفقا للصمغ املتاحة يف البالكبورد 
   قابل للت ديث 

 
 عروضة عل  الشاشة واض ة  املعلوما  امل 
   املعلوما  املعروضة عل  الشاشة تتبأ تسلسل منطقي لألفكار 
  يتجن  التصمم، عرض معلوما  متزامحة عل  الشاشة الواحدة 

 
   التنسم  مأ إدارة تقنمة املعلوما  واالتصاال  يف اجلامعة 
  الصمانة واملتابعة الدورية للمقرر أثناء تطبمقة 
  
  املشاكل اليت تنشأ عند تطبم  املقرر عل  الفئة املستهدفة  حل مجمأ 

 
  توفر قائمة باليجمما  الالةمة لتشغمل عناصر املقرر 
   توفري قائمة باملل قا(hardware)   الالةمة لالستفادة الكاملة من املقرر 
 توفري منس  دتوى جلمأ عناصر املقرر وتنسمقها 
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 الراجعة على الخدمات التي تقدمها الجامعةنموذج التغذية : (8-الملحق )د
 نموذج التقييم الذاتي في الشؤون الطالبية                
 ------------------الخدمة:اسم                

 

 

 

درجة تقييم 
 الذات

1-5 
 

قاعدة بيانات باألدلة. أي أدلة قوية لإلثبات. ترفق الوثائق  إن  مجاالت التطوير
االجتماعات، والدراسات االستطالعية  لزم األمر  كمحاضر

 ...الخ
 

صف ما  -النشاط الموجود
 يحصل للوصول لهذا المؤشر

 المؤشر

 يوضح الدليل التالي آليات كيفية إدارة الجودة بوصفها "عملية"، وفيما يلي بعض األسئلة الرئيسية:
ما هي أنةمة التخطمط املتبعة لديك، يف كافة الشؤون   1    

 املختلفة؟الطالبمة 
 

وأمشل كمف ميكن ربطها بأهداف موحدة أوسأ   2    
 الوطنمة والدولمة  م ل "املسح األفقي"؟ وبالتوجها 

 
 

ما هو الرابط بن خطة الشؤون الطالبمة وبن النموذج   3    
 املؤسسي لتخصمص املوارد؟ 

إذا افرتضنا أنك، تقومون بتنفمذ مشاريأ هتدف للتطوير   4    
فهل تستخدمون منهجما  رمسمة إلدارة املشاريأ  والتغمري 

أسالم  م ل مراجعة  االستفادة منأ  أنك، تفًلون 
 أسالم  العمل؟

 
إىل أي مدى يسمح لآلخرين باملشاركة يف عملمة   5    

هل للمستفمدا  و املوظفا  الاليت عل   –التخطمط 
 اتصال مباشر مأ الطالبا  دور يف عملمة التخطمط؟

تت، متابعة اخلطط بعد االتفاق علمها  وما هو كمف   6    
جدول رفأ التقارير الزمين الطالع املسؤوال  عل  آخر 

 املستجدا ؟
 

 كمف تت، متابعة اخلدما  وتقمممها؟  7    
هل لديك، منهجمة منةمة لتقمم، كافة نطاقا  الشؤون   8    

 الطالبمة؟
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درجة تقييم 
 الذات

1-5 
 

بيانات باألدلة. أي أدلة قوية لإلثبات. ترفق الوثائق  إن قاعدة  مجاالت التطوير
لزم األمر  كمحاضر االجتماعات، والدراسات االستطالعية 

 ...الخ
 

صف ما  -النشاط الموجود
 يحصل للوصول لهذا المؤشر

 المؤشر

 سية:يوضح الدليل التالي آليات كيفية إدارة الجودة بوصفها "عملية"، وفيما يلي بعض األسئلة الرئي
 استخدامها هيبعض األدوا  واملنهجما  اليت ميكن   9    

السمعة ومقايمس  (KPIs) مؤشرا  األداء األساسمة
التعممنا / الطل  عل   وإدارة قبول وأهداف الت ول

رض  الطالبا  )انةر  واستطالعا  مدىاخلدما   
  (  إخلأدناه لنموذج استطالع ل رشاد

املعلوما  لعملما  إدارة  دع، تقنمةما مدى فعالمة   10    
بإمكانك، الدخول إىل مستودع  هل-لديك،اجلودة 

بمانا  موحد  أو الدخول إىل نةا  املعلوما  اإلدارية 
أو املعلوما  املتعلقة باألعمال لدع، جهود حتسن 
اخلدمة لديك،  أ  أن البمانا  اليت حتتاجون الرجوع 

 ستقلة؟إلمها يف سلسلة مستودعا  منفصلة أو أنةمة م
 

ولو افرتضنا ظهور بعض االقرتاحا  من أنشطة التقمم،   11    
الذايت  فإن  ينبغي تبلمغ املستفمدا  باإلجراءا  املتخذة 

الًروري  إجراءا ( ومن)اطالعه، عل  ما استجد من 
 إظهار ذلا باستخدا  إحدى اسرتاتمجما  التواصل

    ؟ورفأ الشكاوىهل لديك، إجراءا  فعالة للتةل،   12    
/ وبرتوكوال   واستمرارية العملماذا عن إدارة املخاطر /  13    

اخلدما   إىل أي مدى يت، تطبم  هذه األمور  إنعا 
 يف عملماتك،؟
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 مثال لنموذج التقييم الذاتي )المخرجات(
 اسم الخدمة :.....................................

 

 درجة تقييم الذات
1-5 

 

مجاالت 
 التطوير

قاعدة بيانات باألدلة. أي أدلة قوية لإلثبات. 
ترفق الوثائق  إن لزم األمر  كمحاضر 

 االجتماعات، والدراسات االستطالعية ...الخ
 

صف ما يحصل  -النشاط الموجود
 للوصول لهذا المؤشر

 المؤشر

  ان تكون استراتيجيا 
 وصف الشؤون الطالبية لديكم بأنها استراتيجية؟(و فيما يلي نذكر بعض األسئلة الرئيسية: يتناول هذا الجانب سؤاال أساسيا و هو )إلى أي مدى يمكن

أين جتد الرابط بن اسرتاتمجمة اجلامعة ودع، الطالب ) عل  سبمل   1    
امل ال اخلدمة املقدمة يف ضوء األهداف املشرتكة كبقاء الطالبا  

 وجناحهن(؟
 

و/ أو رسالة واض ة للشؤون هل لديك، خطة اسرتاتمجمة/ رؤية   2    
   الطالبمة؟

 
 كمف تراعي التوجها  الوطنمة / الدولمة؟  3    

 
    ما هي عالقتها باالسرتاتمجمة املشرتكة وسماق جامعتك،؟  4    

 
 كمف تتجن  اسرتاتمجمتك، ارتكاب األخطاء الفادحة؟  5    

 
 ما مدى اشرتاك املوظفا  بالشؤون الطالبمة  يف تنممة سماسة  6    

 اجلامعة؟

  
 

 
أين ييةون حتديدا يف مناقشا  االسرتاتمجما  التعلمممة   7

 والسماسا  األكادميمة   إخل
 

  ما هو موقأ الشؤون الطالبمة عملما يف اهلمكل اإلداري للجامعة؟   8    
ملن يرفأ أعل  مسؤول يف شؤون الطالبا  تقاريره حس  اهلمكل   9    

 اإلداري؟
نوي املقد  الطالبمة تقاريرها كجهة )كالتقرير السأين تقد  الشؤون   10    

 جمللس اجلامعة م ال؟(
 كمف وما تتعامل اهلمئة اإلدارية مأ قًايا الشؤون الطالبمة؟  11    
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 درجة تقييم الذات
1-5 

 

قاعدة بيانات باألدلة. أي أدلة قوية لإلثبات. ترفق الوثائق   مجاالت التطوير
االجتماعات، والدراسات إن لزم األمر  كمحاضر 

 االستطالعية ...الخ
 

صف ما  -النشاط الموجود
 يحصل للوصول لهذا المؤشر

 المؤشر

 تكامل الخدمات
 األسئلةي نذكر بعض أه، خيتص هذا اجلان  بوضأ املستفمدا  )الطالبا ( يف قل  عملمة تقدمي اخلدما ا بدال من كون تقدمي اخلدما  بشروط مقد  اخلدمة  و فمما يل

هل هناك همكل خمطط يشمل كل خدما  الشؤون   1    
 الطالبمة؟ 

كمف تنة، اخلدما  الفردية لًمان الرتكمز عل    2    
 املستفمد؟ 

ملن يرفأ املسؤوال  عن اخلدما  الفردية تقاريرهن   3    
 يف اهلمكل اإلداري؟

هل هناك خدما  مشاهبة خارج اهلمكل   4    
هذه ادالة كمف ميكن أن تكون  ويف-األساسي

 جزءا من النشاط الكلي؟ 
أ االستفسارا  العامة ب( )كمف يت، التعامل مأ   5    

   (20/80الدع، املتخصص؟ )قاعدة 
إذا قمت، باستخدا  ووذج املركز الواحد لتقدمي كافة   6    

اخلدما   فما مدى فعالمت  وكمف ستت، متابعة 
  اإلحاال  )ما مدى مشولمة هذا املركز فعال؟( 

 
إذا أردمت إحالة املستفمدا  إىل خدما  أخرى    7    

فكمف يت، هذا اإلجراء وما مدى فعالمة عملما  
  اإلحالة؟ 

استفادتك، من تقنمة املعلوما  لدع، ما مدى   8    
 ذلا؟

ما هي الرتتمبا  املتوفرة لديك، لتطوير اخلدمة وما   9    
 مدى مشولمة هذه الرتتمبا ؟

كمف تعزةون إمكانمة الوصول للخدما  )السمما   10    
 فمما يتعل  مبجموعا  املساواة أو التنوع؟(

هل تستخدمون اتفاقما  حتدد مستوى اخلدمة أو   11    
آلمة أخرى لعرض خدمتك، بشكل واضح  أي

وشامل حبمث ميكن للمستفمدا  معرفة ما ميكن 
 توقع ؟
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 درجة تقييم الذات
1-5 

 

قاعدة بيانات باألدلة. أي أدلة قوية لإلثبات. ترفق الوثائق   مجاالت التطوير
إن لزم األمر  كمحاضر االجتماعات، والدراسات 

 االستطالعية ...الخ
 

صف ما  -الموجودالنشاط 
 يحصل للوصول لهذا المؤشر

 المؤشر

 

  مشاركة الطالب
 تستخد  يف هذا اجلان  ل شارة إىل  اداجة لعالقة نشطة جدا مأ املستفمدين/الطالبا  ون لمهن  وفمما يلي بعض األسئلة الرئمسمة:“استكماال ملوضوع اخلدما  املتمركزة حول املستفمد فإن كلمة "مشاركة 

  ما مدى فه، موظفاتك، جملتمأ املستفمدين /قاعدة العمالء؟1    

ما هي آلمتك، لًمان أن للطالبا  أثر يف  تطوير اخلدما    2    
 و تقدميها؟

  

 

 
هل هناك خدما  ميكن القول بأاا أنشئت بالتعاون مأ   3

الطالبا  أو بأن الطالبا  قدمنها لغريهن من الطالبا  مبساعدة 
 متخصصن؟

 ما هي فرق االستشارين أو املستفمدين اليت تعمل وما مدى 4    
 فعالمتها؟

جملس/ احتاد  )م ل ما هي عالقتك، جبماعا  التم مل الرمسمة 5    
 الطلبة( وكمف تنوي اجلامعة تعزيزها وتنممتها؟

 هل هناك عالقة شراكة مأ ن ال  الطالبا  أ  أن شراكتك، 6    
 تتس، "بالتشاور"؟

وكمف  كمف ميكن ضمان أن املشاركة تناق  قًايا التنوع؟ 7    
 التأكد أن وصول صو  الفئا  املهمشة؟ ميكن

 هل لديك، مرجعما  خارجمة لت ري و توج  منهجك، يف 8    
 "إدارة عالقا  العمالء"؟

 هل استفدمت من أي عملمة توثم  دقوق الطالب املتعلقة 9    
 باملشاركة؟
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 الذاتدرجة تقييم 
1-5 

 

قاعدة بيانات باألدلة. أي أدلة قوية لإلثبات. ترفق الوثائق   مجاالت التطوير
إن لزم األمر  كمحاضر االجتماعات، والدراسات 

 االستطالعية ...الخ
 

صف ما  -النشاط الموجود
يحصل للوصول لهذا 

 المؤشر

 المؤشر

 

  الروابط  داخل أجزاء المؤسسة األقسام األكاديمية
ميمة ذا  الصلة املباشرة بالطالبا  عنصر مه، لنجاح ما ألن األقسا  األكادميمة هي قل  أي مؤسسة من مؤسسا  التعلم، العار  فإن هذا اجلان  يشري إىل أن الروابط الفعالة مأ األقسا  األكادنةرا 

 تقدم  الشؤون الطالبمة  وفمما يلي نذكر بعض األسئلة الرئمسمة:
 واليت عادة قد تكون كمف ميكن ضمان أن الشؤون الطالبمة  1    

جزءا من اخلدما  املهنمة املركزية  مرتبطة باألقسا  األكادميمة عل  
 حنو سلم،؟

ووذج دور وفروع الكلمة(  )م ل إذا كانت لديك، خدما  منقولة 2    
تساعد يف تعزيز الروابط املفمدة  اخلدما  وكمففكمف تستخد  تلا 

 الطرفن؟بن 
 كمف تدع، موظفا  الشؤون الطالبمة املركزية منسوبا  األقسا  3    

األكادميمة الاليت قد يكون من مسؤولماهتن تقدمي دع، مباشر 
 للطالبا  )م ل املرشدا  األكادميما (؟

التعريفي   هل تشارك موظفا  الشؤون الطالبمة لديك، يف اللقاء4    
 لألعًاء األكادميما  اجلدد؟

ما هي برامج التطوير املهين املستمر اليت تقدمواا حول قًايا دع،  5  4    
 الطالب جملتمأ اجلامعة؟

 ما هي قنوا  اإلحالة اليت تتبعواا لقًايا الطلبة سواء قًايا فردية 6    
 فعالمة عملها؟ وما مدىأو جمموعة قًايا 
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 درجة تقييم الذات
1-5 

 

قاعدة بيانات باألدلة. أي أدلة قوية لإلثبات. ترفق الوثائق   مجاالت التطوير
إن لزم األمر  كمحاضر االجتماعات، والدراسات 

 االستطالعية ...الخ
 

صف ما  -النشاط الموجود
 يحصل للوصول لهذا المؤشر

 المؤشر

 

  خدمات مهنية أخرى
ة ) وبعض األم لة عل  ذلا اإلقامة  بإحاال  متكررة ألقسا  خدما  مهنمة أخرى حس  هماكل اخلدمة  أو قد تعتمد عل  أقسا  أخرى لتوفري جوان  من دع، الطلبة أو تطوير الطلبقد حتتاج إىل القما  

 والتسجمل  وخدما  ادر  اجلامعي  والتسوي   والرياضة( وفمما يلي بعض األسئلة املمكنة:

 ميكنك، ضمان فعالمة وسالسة عملما  اإلحالة؟  كمف 1    

  ما هو الدع، الذي تقدمون  للمنسوبا  القائما  عل  2    
 قًايا دع، الطلبة )م ل تدري  موظفا  السكن(؟

  كمف تعمل موظفاتك، مأ األقسا  األخرى ؟ وما مدى 3    
فعالمة هذا النوع من العمل يف تعزيز اخلدمة "السلسة" 

 نةر العمالء؟من وجهة 

  إذا كنت، تعتمدون عل  خمتصن من خارج املؤسسة )يف 4    
جمال الص ة م ال(  فهل وضعت، اتفاقمة عن 

)أو ما يعادهلا(؟ وكمف تت،  اخلدمة املقدمةمستوى 
 إدارهتا ومنابعتها؟

إذا كانت بعض اخلدما  تقد  للطالبا  مباشرة يف نطاق  5    
اآللما  املتخذة لًمان ربطها جتاري )م ل السكن( فما هي 

بالشؤون الطالبمة وضمان النةرة الشمولمة/ االسرتاتمجمة )من 
 حمث أخالقما  اخلدمة( لتجربة الطال ؟
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 درجة تقييم الذات
1-5 

 

قاعدة بيانات باألدلة. أي أدلة قوية لإلثبات. ترفق الوثائق   مجاالت التطوير
االجتماعات، والدراسات إن لزم األمر  كمحاضر 

 االستطالعية ...الخ
 

صف ما  -النشاط الموجود
يحصل للوصول لهذا 

 المؤشر

 المؤشر

 

 العالقات الخارجية
 طار منةمة تعلمممة: وفمما يلي نذكر بعض األسئلة الرئمسمة:  يتناول هذا اجلان  مدى تطلأ الشؤون الطالبمة وانفتاحها عل  العا  اخلارجي  و هو مبين عل  فكرة أننا جي  أن نكون مهنة تعلم، ضمن إ

 كمف ترتبط موظفاتك، بالشبكا  واملنةما  املهنمة املعنمة 1    
 ؟خارج اجلامعة

 ما هو مستوى مشاركتهن املهنمة ضمن اجملموعا  أو فرق 2    
 العمل اليت تنشأ ألهداف دددة؟

 هل مشاركتهن بادًور / املسا ة فقط أ  أن هلن تأثري عل  3    
اللجان السماسا  اةلمة أو الوطنمة  من خالل عًوية 

 م ال؟ واجملموعا 

 هل تنشط موظفاتك، يف مقارنة اخلدما  اليت يقدمنها 4     
باخلدما  املقدمة يف أماكن مناظرة  سواء كان بشكل رمسي أو 

غري رمسي م ل أن يكون عن طري  شبكا  التواصل أو 
 االجتماعا ؟

 إذا كانت جامعك، تزع، أاا جامعة عاملمة  ما مدى عاملمة 5    
 الشؤون الطالبمة لديك،؟

  أين جتد املوظفا  واذج ألفًل املمارسا ؟6    

 ما هي اجلامعا  اليت تزورها املوظفا  داخل اململكة أو 7    
 ؟واملمارسا خارجها لتبادل اخليا  

 
 
 
 
 

وكمف  هل لك، شراكا  رمسمة خارجمة؟ ما مدى جدواها 8   
 ؟تعمل
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 درجة تقييم الذات
1-5 

 

باألدلة. أي أدلة قوية لإلثبات. ترفق الوثائق  قاعدة بيانات  مجاالت التطوير
إن لزم األمر  كمحاضر االجتماعات، والدراسات 

 االستطالعية ...الخ
 

صف ما  -النشاط الموجود
يحصل للوصول لهذا 

 المؤشر

 المؤشر

 

 اعتبارات قانونية
 وفمما يلي نذكر بعض األسئلة املمكنةتعتمد أ مة املسائل القانونمة بالنسبة للشؤون الطالبمة عل  نطاق اخلدمة   

 كمف ميكنك، ضمان االلتزا  بالقوانن املعنمة )خاصة فمما 1    
 يتعل  باملتطلبا  ادكوممة من اجلامعا (؟

  فكمف ميكنك، مبسؤولما  دددة إذا كان هناك أفراد 2    
 ضمان تقدمي كل اخلدما  بنفس الدرجة من ادماس؟

 
 إذا كان اهلدف هو تعمم، أي سماسة أو توجمها  حكوممة 3    

لمس  وأن األمرالةمة  فكمف ميكنك، ضمان التطبم  فعلما 
 جمرد وعود كالممة؟

 ماهي آلمتك، إلدارة املتطلبا  القانونمة يف املكات  اليت 4    
تدري  املوظفا   وكمف يت،عل  اتصال مباشر بالطالبا  

 املعنما  ودعمهن؟
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 درجة تقييم الذات
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قاعدة بيانات باألدلة. أي أدلة قوية لإلثبات. ترفق الوثائق   مجاالت التطوير
إن لزم األمر  كمحاضر االجتماعات، والدراسات 

 االستطالعية ...الخ
 

صف ما  -النشاط الموجود
يحصل للوصول لهذا 

 المؤشر

 المؤشر

 

 )البشرية، المرافق...إلختوفير  الموارد ) المالية، 
 ة  وفمما يلي بعض األسئلة الرئمسمة:يشكل هذا اجلان  حتديا للمديرا  حمث علمهن النةر يف املوارد املتاحة هلن  واختاذ منهج اسرتاتمجي لتسخري املوارد بأكي فعالمة نكن

 كمف يت، اختاذ قرارا  توفري املوارد وهل هناك 1    
التنسم  تًمن لًمان ترتم  منهجمة مبنمة عل  

االحتماجا  حس  األولوية يف كافة نطاقا  اخلدما  
 املختلفة؟

مبسائل كالتخطمط  املوظفا  املعنما  ما مدى كفاءة 2    
 املار وإدارة املمزانمة؟

اليت  م ل املوظفة ما ترتمبا  الدع، املهين املتوفرة )3     
 تعمل  زة الوصل بإدارة الشؤون املالمة(؟

 البشرية؟ اسرتاتمجمة للموارد هل لديك، خطة أو 4     

 ما نوع الدع، الذي يقدم  فري  املوارد البشرية 5    
باجلامعة لديك،  عل  افرتاض أن  لمس لديك، قس، 

  البشرية؟ خاع باملوارد 

 الشؤون الطالبمة؟ ما هو وضأ العقارا  التابعة 6    

املنتةمة  والت سن  خطط للصمانةهل مت وضأ  7    
والتعديل يف حال اقتً  األمر ذلا؟ كمف يرتبط 

البشرية وختطمط املمتلكا   وختطمط املواردالتخطمط املار 
العقارية دطط الشؤون الطالبمة األوسأ كما هو مذكور 

 أعاله؟
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 درجة تقييم الذات
1-5 

 

قاعدة بيانات باألدلة. أي أدلة قوية لإلثبات. ترفق  التطويرمجاالت 
الوثائق  إن لزم األمر  كمحاضر االجتماعات، 

 والدراسات االستطالعية ...الخ
 

صف ما يحصل  -النشاط الموجود
 للوصول لهذا المؤشر

 المؤشر

 

 الخبرة المهنية و التطوير
املوظفا  املختصا  يلعنب دورا أساسما يف اخلدمة  وبالتار فإنيعكس هذا اجلان  حقمقة أن  سمت، ربط نسبة كبرية جدا من ممزانمة اخلدما  باملوظفا  يف العديد من فرق العمل بالشؤون الطالبمة  

 املتخصصة  وفمما يلي بعض األسئلة الرئمسمة:

 املوظفا ؟ ما هي منهجمتك، لتطوير 1    

 هل هناك وسملة لتنسم  ذلا يف كافة نطاقا  الشؤون 2    
الطالبمة  عل  سبمل امل ال مراجعة سنوية لتطوير املوظفا /حتلمل 

 ال غرا /خطة إجراءا ؟

نةا  مؤسسي كالتقمم، وكمف تربطون  مشاركتك، بأي ما مدى 3    
بن أهداف املوظفة كفرد وبن خطط واسرتاتمجما  أوسأ نطاقا/ 

 ؟واسرتاتمجما  مؤسستك،أو خطط 

 كمف تدعمون املديرا  وموظفا  املكات  ذا  االتصال 4    
 واملرشدا  الطالبما العمل  وقائدا  فرقاملباشر باملستفمدا  

  إخل؟    

-الالةمةما هي الرتتمبا  اليت تًمن املمارسة املهنمة واألخالقمة     
: هل املوظفا  حيملن شهادا  اعتماد ملمارسة مهنة معمنة أو م ال

والسالمة الص ة  )كمجاال ترخمص معتمد ملزاولة تلا املهنة؟ 
 ( واإلرشاد

تتعل  باإلدارة أو القمادة أو حتديد  بصماغة سماسا  هل قمت، 6    
 املوظفا  يف هتمئةالقم، اليت قد تتناول قًايا م ل منهجمتك، 

 ص ة املوظفا ؟ وادفاظ عل العمل  وتطوير فرق وإدارة األداء

األساسي من الشؤون  جوهرية للغرض ماذا عن القًايا األك ر 7    
املتعلقة هبذا الغرض الرئمسي عل  مستوى  والقم، املهنمةالطالبمة  

 القمادة  هل حيتل جزءا من خطاب إدارتك، أو قمادتك،؟

 وصف  نطاق هل أسست، منهجمة يتف  علمها اجلممأ ملا ميكن 8    
الكفاءا  أو املهارا  أو اخليا  الالةمة لكل جمال من جماال  

أو املوهبة  وتقمم، األداءاخلدما   وكمف تنعكس عل  التوظمف 
اإلداري أو إعداد الصف ال اين من القمادا   وعل  التخطمط
 اإلدارية البديلة؟
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قاعدة بيانات باألدلة. أي أدلة قوية لإلثبات. ترفق الوثائق   مجاالت التطوير
إن لزم األمر  كمحاضر االجتماعات، والدراسات 

 االستطالعية ...الخ
 

صف ما  -الموجودالنشاط 
يحصل للوصول لهذا 

 المؤشر

 المؤشر

 

 تقنية المعلومات
تستخد  تقنمة املعلوما  بشكل كامل وفعال كما يفعل عدد  الطالبمة الهذا اجلان  يف قس، خاع لعلمنا أن بعض قطاعا  الشؤون  ولكننا أفردناهذه جمموعة فرعمة من املوارد املذكورة أعاله  

 من قطاعا  اخلدما  املتخصصة األخرى )م ل اخلدما  اداسوبمة وخدما  التسجمل(   وفمما يلي بعض األسئلة الرئمسمة

 ما مدى فعالمة استفادة فرق العمل لديك، من 1    
إمكانا  تقنمة املعلوما  يف إطار خدماتك،؟ عل  

امل ال  كمف تزيدون من استخدا  أنةمة  سبمل
اجلامعة كاستخدا  سجال  الطالبا  لدع، أهداف 

 الشؤون الطالبمة؟
 إذا كان هناك أنةمة تقنمة معلوما  مستقلة  كمف 2    

 ميكن دعمها باستمرار؟

 ما الذي تقدمون  يف جمال اخلدمة الذاتمة  ويف وي  3    
 إىل ذلا؟ جوال وما  وتطبمقا  2.0

 ما مدى فعالمة منهجمتك، يف إدارة املعلوما  4    
واملعلوما  املتعلقة بالعمل؟ ما مدى جودة دع، 

 االستعمال؟تقنمة املعلوما  سهلة  لذلا بأنةمة

 ما عالقتك، ددما  تقنمة املعلوما  باجلامعة وما 5    
هو الدع، الذي يقدمون  لك، مقارنة بالوحدا  

 األخرى؟ 

 ما مدى تأثري رأي الشؤون الطالبمة يف قرارا  6    
 ؟والنفقا اجلامعة حول تطوير تقنمة املعلوما  
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 استبانة تقييم
 والتوجيه الطالبياستبانة تقييم اإلرشاد 

 
 من أين حصلت على هذه الخدمة ؟ .1
 

 
 . اإلدارة 2

   أؤيد  بشدة (1 ( أؤيد2 ( محايد3 ( ال أؤيد4 أؤيد أبدا( ال 5
حصلت 

عل  موعدي 
األول خالل سسة 

 أيا  عمل
 

حصلت عل  
موعدي األول 
 خالل سسة أيا  عمل

 

حصلت 
عل  

موعدي األول خالل  
 سسة أيا  عمل
 

حصلت 
عل  

موعدي األول خالل 
 سسة أيا  عمل
  

  اإلدارة*
حصلت 
عل  
خالل موعدي األول 
 سسة أيا  عمل

 

حصلت عل  موعدي 
األول يف غًون سسة 

 أيا  عمل
 

كنت راضمة 
عن  مدة 
فرتة االنتةار ملوعد 

 املتابعة 

كنت راضمة 
عن مدة فرتة 
 االنتةار ملوعد املتابعة

كنت راضمة 
عن مدة 
فرتة االنتةار ملوعد 

 املتابعة

كنت راضمة 
عن مدة 
فرتة االنتةار ملوعد 

 املتابعة

كنت راضمة 
عن مدة 
فرتة االنتةار ملوعد 

 املتابعة

كنت راضمة عن مدة 
 االنتةار ملوعد املتابعة

كنت راضمة 
عن  

االستقبال و ترتمبا  
  غرفة االنتةار

كنت راضمة 
عن االستقبال 
 وترتمبا  غرفة االنتةار

كنت راضمة 
عن 

االستقبال و ترتمبا  
 غرفة االنتةار

كنت راضمة 
عن 
و ترتمبا   االستقبال

 غرفة االنتةار

كنت راضمة 
عن 

االستقبال و ترتمبا  
 غرفة االنتةار

كنت راضمة عن  
االستقبال و ترتمبا  

 غرفة االنتةار

كنت راضمة 
عن 

 خصوصمة اخلدمة

كنت راضمة 
عن خصوصمة 

 اخلدمة 

كنت راضمة 
عن 

 خصوصمة اخلدمة

كنت راضمة 
عن 

 خصوصمة اخلدمة

كنت راضمة 
عن 
 اخلدمةخصوصمة 

كنت راضمة عن 
 خصوصمة اخلدمة 

 
 
 
 . عالقة اإلرشاد و التوجيه الطالبي:3

 مرشدتي/ مشرفتي ....
  أؤيد  بشدة (1 ( أؤيد2 ( محايد3 ( ال أؤيد4 ( ال أؤيد أبدا5

 الموقع  

 الموقع  

 الموقع  

 أخرى )حدد من فضلك(  
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شرحت ر 
ادفاظ قانون 

 السرية  بوضوح عل  
 

شرحت ر 
قانون 
السرية ادفاظ عل  

 بوضوح

شرحت ر 
قانون 

عل  السرية ادفاظ 
 بوضوح

شرحت ر 
قانون ادفاظ 
 عل  السرية بوضوح

 *عالقة اإلرشاد:
شرحت ر  
مرشديت 
قانون ادفاظ عل  

 السرية بوضوح
 

شرحت ر قانون ادفاظ 
 عل  السرية بوضوح

تفهمت  
شعوري و 

 خماويف 

تفهمت 
شعوري و 

 خماويف 

تفهمت 
شعوري و 

 خماويف 

تفهمت  
شعوري و 

 خماويف 

تفهمت 
شعوري و 

 خماويف 

تفهمت شعوري و  
 خماويف 

ساعدتين عل  
فه، نفسي 

 بشكل أفًل 

ساعدتين 
عل  فه، 
 نفسي بشكل أفًل

ساعدتين 
عل  فه، 
 نفسي بشكل أفًل

ساعدتين 
عل  فه، 
 نفسي بشكل أفًل

ساعدتين 
عل  فه، 
 نفسي بشكل أفًل

ساعدتين عل  فه، نفسي 
 بشكل أفًل

ساعدتين عل  
معرفة الفرع 

 املتاحة ر 

ساعدتين 
عل  معرفة 
 الفرع املتاحة ر 

ساعدتين 
عل  معرفة 
 الفرع املتاحة ر 

ساعدتين 
عل  معرفة 
 الفرع املتاحة ر 

ساعدتين 
عل  معرفة 
 الفرع املتاحة ر 

ساعدتين عل  معرفة 
 الفرع املتاحة ر 

خلقت ر جوا 
آمنا الستجل  

  فم  خماويف
 

خلقت ر 
جوا آمنا 
الستجل  فم  

 خماويف

خلقت ر 
جوا آمنا 
الستجل  فم  

 خماويف

خلقت ر 
جوا آمنا 
 الستجل  فم  خماويف

خلقت ر 
جوا آمنا 
الستجل  فم  

 خماويف

خلقت ر جوا آمنا 
 الستجل  فم  خماويف

 
 . النتائج 4

  بشدة( أؤيد 1 ( أؤيد2 ( محايد3 ( ال أؤيد4 ( ال أؤيد أبدا5
ساعداين 
اإلرشاد 

عل  أن أرى  الطال،
  املوضوع بشكل  خمتلف

ساعداين 
اإلرشاد 

الطال، عل  أن أرى 
 املوضوع بشكل  خمتلف

ساعداين 
اإلرشاد 

الطال، عل  أن أرى            
املوضوع بشكل  

 خمتلف

ساعداين  
اإلرشاد 

 الطال، عل  أن أرى  
املوضوع بشكل  

 خمتلف

ساعداين 
اإلرشاد 
الطال، عل  أن 

أرى املوضوع بشكل 
 خمتلف

ساعداين اإلرشاد 
الطال، عل  أن أرى 

املوضوع بشكل  
 خمتلف

أشعر أنين 
 استفد  من 

 اإلرشاد الطال، 

أشعر أنين 
استفد  من ا 

  اإلرشاد الطال،

أشعر أنين 
استفد  من 

 اإلرشاد الطال، 

أشعر أنين  
استفد  
 من اإلرشاد الطال، 

أشعر أنين  
استفد  
 من اإلرشاد الطال،

أشعر أنين استفد  
 من اإلرشاد الطال، 

بشكل عا   أنا  
عن     راضمة 

 اخلدمة اليت قدمت ر 

بشكل عا   
أنا  راضمة عن 
 اخلدمة اليت قدمت   ر

بشكل عا   
أنا  راضمة 

 عن اخلدمة
 اليت قدمت ر

بشكل 
عا   أنا  
راضمة عن اخلدمة 

 اليت قدمت  
 ر             

بشكل 
عا   أنا  
 راضمة عن اخلدمة
 اليت قدمت ر

بشكل عا   أنا  
راضمة عن اخلدمة 

 اليت قدمت ر

 
أنصح  

بهذه صديقاتي 
 الخدمة 

أنصح  
صديقايت هبذه 

 اخلدمة

أنصح  
صديقايت 

 هبذه اخلدمة

أنصح  
صديقايت 

 هبذه اخلدمة

أنصح  
صديقايت 

 هبذه اخلدمة

أنصح صديقايت هبذه 
 اخلدمة
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 . مسائل أكاديمية 5

من أهم العوامل  ال ينطبق
 على اإلطالق

عامل من عدة  عامل مهم
 عوامل

  أبدا إلى حد معين

إلى أي درجة ساعدك       
اإلرشاد/االستشارة على 
 االستمرار في الجامعة؟

إلى أي درجة ساعدك       
اإلرشاد/االستشارة على 

 تحسين أدائك الدراسي؟ 
إلى أي درجة ساعدك       

على  اإلرشاد/االستشارة
تحسين تجربتك الجامعية 

 بشكل عام ؟
إلى أي درجة ساعدك       

اإلرشاد/االستشارة على 
تنمية المهارات التي قد 

تساعدك في الحصول على 
وظيفة في المستقبل) مثل  
فهم الذات و فهم اآلخرين 

و القدرة  على التحكم 
بالمشاعر الصعبة بشكل 

أفضل والثقة بالنفس 
 واالصرار ( 

 
 بي بالنسبة لي هو...كان الجانب األكثر فائدة للتوجيه واإلرشاد الطال   6
 . كان الجانب األقل فائدة للتوجيه واإلرشاد الطالبي بالنسبة لي هو...7
 . نرحب بمقترحات التغيير التي ترين أن من شأنها تحسين الخدمة، يرجى كتابة التعليقات التي ترغبين بذكرها أدناه 8
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 الخدمات الصحية في جامعة االميرة نورة: (9-الملحق )د
 
 لمركز الطبي الجامعيا

 :أهلية العالج بالمركز الطبي الجامعي 
   الطالبا 
  أعًاء همئة التدريس 
  أعًاء اهلمئة اإلدارية 

 :إثبات الهوية للفئات المذكورة أعاله كما يلي 
   البطاقة اجلامعمة 
  اهلوية الوطنمة 
 اإلقامة لغري السعودين 

كز الطيب اجلامعي نقطة االتصاال األوىل واملساتمرة لل صاول علا  هدفنا تقدمي خدما  ص مة اولمة حبمث يكون املر 
 خدما  الرعاية الص مة األولمة ذا  جودة عالمة  وآمنة وسهلة املنال 

 190مباىن خادما  الطالباا  رقا،  A4يقد  املركز الطيب خدمات  الطبمة من يو  األحاد إىل ياو  اخلمامس يف دطاة 
( 8الادوا  املمتاد لتغطماة أطاول فارتة نكناة لعاالج وخدماة املرضا  مان السااعة )الادور األرضاي خلاف بناا الريااض بنةاا  

 ( عصرا  4صباحا  إىل الساعة )
 :خدمات المركز الطبي الجامعي 

  الكشف الطيب عل  املراجعا  وتشخمص األمراض وحتديد أفًل طرق العالج 
   توفري العالج الالة  لألمراض البسمطة والشائعة 
   املرضمة املعقدة إىل مستشفما  وةارة الص ة  حتويل اداال 

 حقوق المرضى :
   ادصااول علاا  اخلدمااة الصاا مة والعالجمااة املناساابة يف الوقاات املناساا  علاا  أساااس حاجاااهت، ووفاا  اإلمكانااا

 املتاحة  
  حسن استقباهل، وحسن معاملته، وحفظ كرامته، واةافةاة علا  خصوصاماهت، وتاوفري أمااكن االنتةاار املناسابة

 هل، 
  مساع شكواه، وإجياد أفًل ادلول هلا وف  اإلمكانما  املتاحة 

 واجبات المرضى :
   إثبا  انتساهب، للجامعة كوا، من املست قن للعالج 
   احرتا  كافة األنةمة واإلرشادا  اخلاصة باملركز الطيب اجلامعي واجلامعة وتطبمقها وااللتزا  هبا 
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 املركز الطااايب اجلاااامعي وتقبااال توجمهااااهت، والتعااااون معهااا، ومعااااملته، باملعاملاااة احااارتا  العااااملن وكافاااة األنةماااة بااا
 ادسنة واألخالق ادممدة 

   اةافةة عل  كافة دتويا  املركز الطيب اجلامعي وعد  العبث هبا أو إتالفها 
    مراعاة واحرتا  حقوق املرض  األخرين 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


