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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 ا امعاة يف عملاات عماادة ضامان ا ااودة حتقما  تلاا الرؤياة 
ة الييطانماااااااة اهلمئااااااا ماااااااأ يعملاااااااون خاااااااياء دولمااااااان بالتعااااااااون ماااااااأ وذلاااااااا ( (QMS نةاااااااا  إدارة ا اااااااودة يف دلمااااااال مجماااااااأ إداراهتاااااااا 

  ( QAA) :األكادميي لالعتماد
 جامعة غايا  من (السادسة) الغاية من اإلسرتاتمجمة األهداف بنود 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 تؤهااال جامعاااة األمااارية و ة الوطنماااة جاااودة مجماااأ معاااايري اهلمئااا السماساااا  الااايت تًااامنو 
  (للتقومي واالعتماد األكادميي أجزاء الدلمل ملعايري اهلمئة الوطنمةمجمأ  بالتفصمل استمفاءالذي يوضح و  (6ة )صف  ا دول انةر)

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

  الوطنمة للتقومي و االعتماد األكادميي 
 ا ها  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 اللوائحج  
 الطالبا   تعل ، د  جودة 
  

   العلمي  والب ث العلما ه  الدراسا 
 اجملتمأ  مشاركة و    
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-شاائةكواااا جامعااة نا- بناات عبااد الاارمحن نااورة وعلاا  الاارغ، ماان املتغااريا  العدياادة الاايت طاارأ  علاا  أنةمااة جامعااة األماارية  
ساااااعادة  بإشاااااراف العممااااال  وبنااااات دماااااد  هااااادى الااااادكتورة  ا امعاااااة معاااااار ماااااديرة بتوجمااااا  ث  أن العماااااادة حبماااااد ا  وتوفمقااااا  إال 
الدكتورة  عممدة ضمان ا ودة واالعتماد األكادميي  من وبدع، ل الزامبنت عبد ا   فاتن الدكتورة وا ودة  ا امعة للتطوير كملة و

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

 ما يلي: تًمن متناسقة   واحدة   مبنةومة   التعلمممة(
  واألهداف  وضوح الرؤية •
 مأ بعض  املسؤولما  بعًهاعد  تداخل  •
   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" :- علم  وسل، صل  ا - دمد نبمنا بسنة
  
  
  
 مديرة مشروع نظام إدارة الجودة                                                                                

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

 الوطنمة للتقومي و االعتماد األكادميي معايري اهلمئة نةا  ادارة ا ودة دتويا  البند
 11.10 األساسمة املعايري العالقا  اجملتمعمة و

 9  2  11/ 4  1  11/ 2  1  11/ 1  11 إشراك اجملتمأ 1و 

 7  2  11 اخلرجيا  2 و 
 5  2  11/ 2  11 اللجنة التوجمهمة 3  و
 4  3  10 مركز دع، و تطوير األعمال 4  و
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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 ا ودة واالعتماد األكادميي
Accreditation 

QA 

 Quality Assurance ضمان ا ودة

QMS 

 Quality Management System نةا  إدارة ا ودة

QMIS 

 Quality Management Information System نةا  معلوما  إدارة معايري ا ودة

HCQAAA 

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

CQAC 

 College Quality Assurance Committee  نة ضمان ا ودة 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 املراجعة الدورية للينامج األكادميي

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 الدراسياستبانة تقمم، املقرر 

ILOs 

 Intended Learning Outcomes خمرجا  التعل، املستهدفة

GPA 

 Grade Point Average املعدل التااراكمي

NCAAA 

 National Commission for Academic االعتماد األكادميياهلمئة الوطنمة للتقومي و 
Accreditation and Assessment 

NQF 

 National Qualifications Framework اإلطار الوطين للمؤهال 

PSRBs 

املشرعة للوائح واألنةمة/ ا ها  املتخصصة و 
 قانونمة والرقابمةاهلمئا  املهنمة وال

Professional, Statutory and Regulatory 
Bodies 

QAA 

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

ICT 

 Information and Communications تقنمة املعلوما  واالتصاال 
Technology 

IT 

 Information Technology تقنمة املعلوما 

VR 

 Vice Rector وكملة ا امعة

VR-Academic Affairs  

  Vice-Rectorate of Academic Affairs وكالة ا امعة للشؤون التعلمممة

VR-Higher Studies  

 & Vice-Rectorate of Higher Studies وكالة ا امعة للدراسا  العلما والب ث العلمي
Scientific Research  

DAR 



 QMS  نظام إدارة الجودة  

 8 

 

  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  نة 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  نة الينامج

EC 

 Examination Committee  نة االختبارا  

PAC 

 Program Approval Committtee قبول الينامج نة 

LTAC 

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

APC 

 Academic Planning Committee  نة التخطمط األكادميي

HSPC 

 Higher Studies Program Committee  نة الينامج للدراسا  العلما

HSEC 

 Higher Studies Examination Committee لدراسا  العلمااالختبارا  ل نة 

HSPAC 

  نة قبول برنامج الدراسا  العلما
 

Higher Studies Progam Approval 
Committee  
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 على المجلدات  QMSجدول توزيع أجزاء نظام إدارة الجودة 
 

 البند  المجلد رقم 
 التنظيم اإلداري واألكاديمي للجودة :البند )أ( 1

     QMS  الغاية من نةا  إدارة ا ودة 1أ 
  اهلماكل التنةمممة للجان 2أ 

 معايير البرامج وجودتها: البند )ب( 2
   مقدمة 1ب 
  مرحلة التخطمط )املرحلة األوىل( 2ب 
  مرحلة است داث الينامج ا ديد )املرحلة ال انمة( 3ب 
  توصمفا  اخلية املمدانمة 4ب 
  املوافقة عل  الينامج 5ب 
   وتقممم مراقبة الينامج  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 
   واملقررا  الدراسمةإدارة اليامج  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  
   حالة الطالبة النفسمة وا سدية للدراسة يف ا امعةمالءمة  12ج  
  أنةمة التةل، والشكاوى 13ج 



 QMS  إدارة الجودةنظام 
 

 10 

 

   القواعد األخالقمة امللزمة للطالبا  14ج  
  سماسة القبول 15ج  

 البند )د(: جودة تجربة الطالبات التعليمية 4
  مقدمة 1د 
  اإلرشاد والدع، األكادميي 2د 
  السعوديا دع، الطالبا  غري  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
  الدرجا  العلممة ليامج الدراسا  العلما 1ها 
   وتصممم :ختطمط اليامج  2ها 
     نة قبول برامج الدراسا  العلما3ها 
   نة برنامج الدراسا  العلما 4ها 
   نة االختبارا  والتقومي ليامج الدراسا  العلما 5ها 
  ا وان  االجرائمة ليامج الدراسا  العلما6ها  
     خطة برنامج الدراسا  العلما7ها 
 التعاون الب  ي 8ها 
  برامج الدراسا  العلماضمان جودة 9ها 
  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 
  مركز دع، و تطوير األعمال 4و 
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  (و) البند محتوياتفهرس 

 
 3 ............................................................................................................................................ المقدمة

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

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

 12 .................................................................................................................... المجتمعية العالقات): و) البند

 12 ............................................................................................................................ :مقدمة 1.1  و

 12 ..........................................................................................................................:اجملتمأ إشراك 1 و

 15 ....................................................................................................... :ختطمطها و اليامج تصمم، 1  2  1 و

 15 ................................................................................................. :الكلما  لكل االستشارية اللجنة 2  2  1  و

 16 ....................................................................................................... :والرتقما  األعًاء  تقمم، 3  2  1  و

 16 .............................................................................. :اجملتمأ احتماجا  لتلبمة املخصصة والتدري  املقررا   4  2  1  و

 17 ........................................................................................................................... :مقدمة 1  2  و

 17 ................................................................................................... :صالحماهتا و اخلرجيا  وحدة مها  2.2  و

 18 ....................................................................................................... :مقدمة 1  3 و:  التوجمهمة اللجنة 3 و

 18 ................................................................................................................ :الصالحما  و املها  2  3 و

 18 ...................................................................................................................... :اللجنة عًوية 3.3 و

 19 .............................................................................................................. :    لالجتماع الت ًري 4  3 و

 19 ........................................................................................................ :      األعمال تطوير و دع، مركز 4 و

 20 .................................................................................................................. الخريجات وحدة:(1-و) الملحق

 21 ........................................................................................................ االعمال وتطوير ريادة مركز:(2-و) الملحق

 



 QMS  إدارة الجودةنظام 
 

 12 

 

 

 العالقات المجتمعية): البند )و

 مقدمة: 1.1و. 

 إشراك المجتمع: 1و.
وسخر  خياهتا   لقد تبنت جامعة األمرية نورة بنت عبد الرمحن منذ نشأهتا مسؤولمة ربط ا امعة باجملتمأ      

ويغطي هذا الربط   يف داولة منها للتوصل إىل حلول مناسبة هلا  وإمكانماهتا لدراسة املشاكل الموممة لسوق العمل
لذلا فقد مت است داث عمادة و   االقتصادية واالجتماعمة وال قافمة منها  األكادميي مأ اجملتمأ كافة جوان  احلماة الموممة

 ( ها 1433خدمة اجملتمأ والتعلم، املستمر يف عا  )
  يد حاجا  اجملتمأ والتعرف علمهاومن خالهلا يت، حتد  تعتي هذه العمادة واجهة ا امعة اليت تصلها باجملتمأو      
مة من شأاا أن حتق  املتطلبا  التنموية اةددة ة علم  من نشر سماس   الرمحن عبد بنتجامعة األمرية نورة  ستتمكن بذلاو 

  اجملاال  كافة يفوبالتار تليب حاجة سوق العمل   لتتماش  وتتواك  مأ التقد  والتطور الذي تشهده البالد
و ((  كجزء ممثل لألسرةلتمكين المرأة ودعمهما الستثمار طاقاتها   منارة): )تكون أن هي اجملتمأ خدمة عمادة ورؤية

 .)أن تكون منارة المرأة للمعرفة والقيم((: ) ا امعة لرؤية ذلا تلبمة
وضعت   واليت  خطتها االسرتاتمجمة يفأ مة الشراكة اجملتمعمة يف جامعة األمرية نورة بنت عبد الرمحن تتًح  إن    

 اجملتمعمة  وذلا من خالل حتقم  األهدافالشراكة  حتقم  غاياهتا كإحدى
 :التالم  االسرتاتمجمة 
 أنشطة خدمة اجملتمأ يف ا امعة  خالل منتنسم  إطار عمل وتنفمذه   1
   إجياد بمئة مناسبة لريادة األعمال وتعزيز اآللما  الداعمة لذلا 2
 وقًايا املرأة يف برامج ا امعة األكادميمة تعزيز الدور اجملتمعي   3
 التوعمة بأ مة ص ة املرأة واألسرة  والرتبمة الص مة  وريادة األعمال  وثقافة العمل التطوعي   4
 تعزيز حًور ا امعة دلما  وعاملما    5

مة تكون مشاركة جامعة األمرية نورة بنت عبد الرمحن يف خل  ثقافة عا اهتما  األهداف ههذ جممل توضحو   
 براجمها يفها وطالباهتا ئشراك كافة أعًاعند إ ذلا و ها جزءا  ال يتجزأ من واألسرة باملرأة املتعلقة والقًايااجملتمأ 
  ولت قم  هذا املسع  فقد تبنت عمادة خدمة التطوعي والعمل  ومشاريأ ريادة األعمال اجملتمعمة  أنشطتهاو   التعلمممة

 املستمر الرسالة التالمة:اجملتمأ والتعلم، 
وذلك بتسخير كافة  ،إتاحة فرصة التعليم والتدريب لكل مواطنة راغبة في الحصول على مهارات جديدة))   

 ،وتدريبية ،من خالل طرح برامج منوعة تأهيلية ،اإلمكانات البشرية والتعليمة والمادية لتلبية احتياجات المجتمع
     ((وحاجة سوق العمل ،ةومهنية تواكب متطلبات خطط التنمي
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 كما تبنت عمادة خدمة اجملتمأ والتعلم، املستمر األهداف التالمة:
 اليامج  يف وسوق العمل  ومتطلبا  اخلطط التنموية  العمل عل  حتقم  التطاب  بن املخرجا  التعلمممة

املتممزة من كافة الكلما  داخل الكوادر التعلمممة بو   والدورا  التدريبمة املتخصصة  واالستعانة باخلياء
 ا امعة وخارجها 

  تطوير مهارا  ومعرفة أفراد اجملتمأ بصورة متواصلة ومستمرة  للتأقل، مأ التطورا  االجتماعمة واالقتصادية
 سريعة اإليقاع   

 وتطويرها مبا يتناس  وحاجا  اجملتمأ   العمل عل  إجراء تقمم، داخلي خلطط الدبلوما  املختلفة 
  تطوير اسرتاتمجما  لدبلوما  حدي ة 
  التواصل مأ القطاعا  املختلفة يف اجملتمأ: خاصة  وذلا بخل  فرع عمل جديدة للمرأة السعودية

 حكوممة  خريية  قطاع األعمال 
 تقدمي االستشارا  والدراسا  املتنوعة  و   نقل املعرفة بن ا امعة ومؤسسا  القطاعن احلكومي واخلاع

 ومتطلبا  املهن  مبا يتالء  
 عقد اتفاقما  مأ مؤسسا  القطاعن العا  و   ترسمخ مبدأ الشراكا  اجملتمعمة يف شىت اجملاال  واملمادين

 واخلاع يف جماال  اخلدمة اجملتمعمة  
 ظروفه، االجتماعمة  حالتملن  وذلا  العمل عل  توفري فرع تعلمممة للفئا  املهمشة يف املواقأ املختلفة

 االلت اق بالتعلم، األكادميي    دونا غرافمة  أو
   توفري منح دراسمة للمتام  وأسر الًمان االجتماعي اليت تتوىل تنفمذها العمادة 
  إنشاء قاعدة بمانا  للمهن املطلوبة بالتعاون مأ املؤسسا  ذا  العالقة 
 ر  تطوير وحوسبة املعلوما  اإلدارية لعمادة خدمة اجملتمأ والتعلم، املستم 
  واخلرجيا    تطوير وحوسبة املعلوما  اخلاصة بالطالبا  امللت قا 
 املتاحة التخصمص واالستخدا  األم ل ملوارد العمادة  

  واإلعالن عنها  ن تتوىل عمادة خدمة اجملتمأ والتعلم، املستمر تأسمس هذه العالقا  مأ اجملتمأأوجي        
وتستند إىل املعرفة واخلية واملصادر اليت توفرها   وجي  أن تكون هذه املسا ا  متوافقة مأ حاجا  اجملتمأ  وتسجملها

  حتديد السبل اليت ميكن من خالهلا الوفاء هبذا االلتزا  العمادةو أعًاؤها  وستتوىل  الرمحن عبد بنت جامعة األمرية نورة
 ومنها:

 يف اليامج  دعوة أرباب العمل واملهن للمشاركة 
  مشاركة مراف  ا امعة مأ اجملتمأ 
 خدما  خاصة للمجتمأ  تقدمي 
  إجراء األحباث اليت تنطل  من اجملتمأ وختد  قًاياه 
 أنشطة الطالب التطوعمة  تشجمأ 
  عقد الشراكا  مأ اجملتمأ 

 التواصل املستمر مأ ا امعا  يف املنطقة  
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 املتوقعن واألعًاء اةتملنب تفعمل سماسة المو  املفتوح الستقبال الطال  
  الدعاية والتصرحيا  اإلعالممة املوجهة للمجتمأ 
  ختصمص قس، خاع عل  موقأ ا امعة للعالقا  اجملتمعمة 
  متابعة وتقومي املشاركة اجملتمعمة  

للتقومي واالعتماد األكادميي  ( من معايري اهلمئة الوطنمة عشر( )احلادي 11وتقو  ا امعة مبراجعة منهجها يف ضوء املعمار)
 كما يلي:

  11المعيار :
 العالقة مع المجتمع

 معيار البرنامج معيار المؤسسة
ال بد من االعتراف بأن المساهمة في المجتمع من المسؤوليات 

ويجب توفير المرافق والخدمات للمساعدة في تنمية  ،المؤسسية الهامة
 المجتمع والتعليم.

كما يجب تشجيع األعضاء على المشاركة في المجتمع و كذلك   
وذلك من خالل  ،نشرالمعلومات عن المؤسسة ونشاطاتها للمجتمع

كما يجب رصد   ،وغيرها من القنوات المناسبة ،وسائل اإلعالم العامة
نظرة المجتمع للمؤسسة وتبني استراتيجيات مناسبة لتحسين التفاهم 

 .وتعزيز سمعتها

ديم مساهمات مناسبة وهامة للمجتمع الذي ينبغي تق
ا إلى معرفة وخبرة أعضاء استناد   ،توجد فيه المؤسسة

، واحتياجات المجتمع لهذه الخبرة، التدريس هيئة
ويجب أن تشمل مساهمات المجتمع األنشطة التي 

األفراد، وزيادة برامج  والتي يقوم بها، ُشرع فيها
سة أو ينظمها المساعدة الرسمية التي تنظمها المؤس

وينبغي أن يتم توثيق األنشطة والتعريف  ،مديرو البرنامج
بها في المؤسسة والمجتمع، كما ينبغي تقدير 
مساهمات الموظفين داخل المؤسسة بالشكل 

 .المناسب
( أربع( )4الخاصة للمؤسسة ككل والمتعلقة بالمعيار) المتطلبات 

 محددة بالبنود التالية:
 بشأن العالقة مع المجتمع سياسات المؤسسة 11-1
 التفاعل مع المجتمع 11-2
 سمعة المؤسسة التعليمية 11-3

المتطلبات الخاصة ببرنامج محدد والمتعلقة 
 محددة بالبنود التالية: ( )أربعة(4)بالمعيار

 بشأن العالقة مع المجتمع سياسات المؤسسة 11-1
 التفاعل مع المجتمع 11-2
 

 
الوارد أعاله  فإن ا امعة تراعي هذا املعمار عندما تًأ خطتها يف التدريس والتعل،  يجماالي ( 11عمار )امللتطبم  جان  و 

 وارد اجملتمأ واإلثراء املتبادل خلدمة احتماجا  اجملتمأ  وبالتار تسع  لالستفادة من م وذلا  والب وث
 
 السياسات المتعلقة بالعالقات المجتمعية: 2. 1و.
 كااال  إىل أن تشااارك اجملتماااأ يف  هلاااا التابعاااةإن ا امعاااة تساااع  مااان خاااالل العماااادا  والكلماااا  واألقساااا  املعنماااة     

كما تسع     واملقررا   واليامج  والطالبا   ةهر التزامها حنو اجملتمأ من خالل األعًاءوحتدد بوضوح كمف تُ  نشاطاهتا 
 جاهدة 

 لت قم  ذلا بطرق خمتلفة منها:
   تصمم، اليامج وختطمطها 
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 ان استشارية  ممأ اليامج  شكملت  
 امج واملشاريأ الطالبمة ي يف مجمأ ال املسجال  تقدمي 
  معايري تقمم، األعًاء و ترقماهت،  نوعت 
 قماس أثر اليامج عل  اجملتمأ 
  الب وث املتعلقة باجملتمأ  ودع، تقدمي 
  اليامج وإظهار نقاط القوة يف ا امعة يف ضوء  أن يولوهاو  لة باجملتمأ  ممأ األنشطة املتصقاعدة بمانا  مركزية

( من معايري اهلمئة  فإن ا امعة تشمل كل البنود املذكورة أعاله ضمن سماستها عشر)احلادي  (11املعمار )
 املؤسسمة 

 ولضمان التطبيق الفعال والمتابعة الالزمة فإن الجامعة تتبنى اآلليات التالية:

 تصميم البرامج و تخطيطها: 1. 2. 1و.
عند تصمم، الينامج أو إجراء املراجعة الدورية  فإن عل  كل  نة من  ان اليامج أن تراعي الكمفمة اليت ميكن       

ولن يكون لكل   هبا للينامج أن يسه، يف عملمة الشراكة مأ اجملتمأ  وذلا ضمن اجملال األع، الذي يندرج حتت  الينامج
  امج القدر نفس  يف عملمة املسا ة  ولكن ينبغي أن تصم، مجمأ اليامج يف ضوء رسالة ا امعة والكلمة وقممهماالي 

فممكن أن تكون املسا ة يف الشراكة اجملتمعمة من خالل التخطمط املدروس إلشراك اجملتمأ ضمن املقررا   أو من خالل 
 ى من اخلمارا  املمكنة حس  التخصص جمموعة أخر    وهناكغريها الرحال  املمدانمة أو

ملدى مراعاة إشراك  ة خاصة  أو  نة مراجعة الينامج عناي   وسمور اخلياء اخلارجمون وأعًاء  نة إقرار الينامج      
د وعندما يت، حتدي  وما يرتبط هبا من اسرتاتمجما  التعل، والتدريس و التقمم،  اجملتمأ حس  ما يرد يف توصمف الينامج

  اجملتمعمة املوارد الالةمة لت قم  هذا ا ان  من الينامج  فإن موافقة العممدة عل  املمزانمة تشمل تكالمف املشاركة
عل  ما ميكن حتقمق  و تطبمق   وذلا ألن  كبري  ميكن أن يكون ملسا ة الطالبا  يف الشراكة اجملتمعمة أثر   و      

ة موضأ ترحم  عل  مسا ا  الطالبا  الفردي أن كما  اا ضخم  العدد الكبري من الطالبا  الاليت قد يسا ن يعتي مورد  
ا عل  نةرة اجملتمأ كبري    مما سم دث أثرا    وحًور واضح  املسا ا  ا ماعمة ميكن أن يكون هلا صدىن الدوا   إال أ

 واحرتام  للجامعة 
وإذا مت حتديد نشاط الشراكة اجملتمعمة عل  أن  جزء من تصمم، أي برنامج  وينص علم  توصامف اليناامج  فاإن       

وينبغااي أن تنةااار يف منهجمااة الاااتعل،    نااة الينااامج ساااتدرج ضاامن عملماااة املراجعااة السااانوية مراجعااة أداء الشااراكة اجملتمعماااة
  باادء كاال فصاال دراسااي  وأن ختطااط ألي ماادى ميكاان تطبماا  تاادري  الطلبااة أو العماال يف املشااروعوالتعلاام، و التقماام، قباال 

وترفااأ   حبماث تساه، يف حتقما  معاايري الشاراكة اجملتمعماة  أو العمال املمااداي  خاصاة مشااريأ جمموعاا  كبارية مان الطالباا 
وتوثا  داضاار اجتماعااا    املمااداي واملشاااريأا لعمااادة خدمااة اجملتماأ عاان مسااا ا  التادري  عماادة شااؤون الطالبااا  تقريار  

 جملتمأ االطالع عل  هذه اةاضر  ان اليامج االهتما  بالشراكة اجملتمعمة  وتتمح اللجان لعمادة خدمة ا

 اللجنة االستشارية لكل الكليات: 2. 2. 1و. 
ويكون أعًاؤها من القطاعا  ذا  الصلة يف   بتشكمل  نة استشارية وتفعملها يقو جملس كل كلمة  إن     

عل  حج،  وخيتلف حج، اللجنة االستشارية بناء    ا وشامال  ا واسع  ا بأن ا امعة قد عرّفت اجملتمأ تعريف  اجملتمأ  علم  
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كل عندما تطرح الكلمة جمموعة من اليامج  فإاا تشو   عًاء)أربعة( أ (4أقل من ) ونطاق الكلمة  ولكن لن تكون عادة  
 وقد متت اإلشارة إىل عمل اللجنة االستشارية يف املل  :  دع، مجمأ اليامجتأن  من هااللجنة االستشارية عل  حنو ميكن

 (  وتعتمد عممدة الكلمة ترشمح األعًاء للجنة 6-ب)
اللجنااة االستشااارية خااالل العااا      اوإفاااد وجياا  أن تشااتمل تقااارير الينااامج الساانوية علاا  تفاصاامل مالحةااا         

 كاامال    ا  مان هاذا الادلمل وصاف ( 6-ب: )ل ا ويًا، امل  وأن ترفا  هباا داضار االجتماعاا  الايت عقاد   الدراسي الساب 
هااا القاادر نفساا  ماان األ مااة الاايت و يول  أن علاامه،و   هلاذه العملمااة  وجياا  أن يعكااس التقرياار مالحةااا  اللجنااة االستشااارية

 وتقارير اخلية املمدانمة   املقررا  السنوية يولواا لتقارير
تتخذ الالة    أن عل  قادرةو   و حترع  نة ضمان ا ودة بالكلمة عل  أن يكون بالكلمة  نة استشارية نشطة    

كادميي لل صاول علا  ماا يؤكاد أن هاذا ا انا  و تسع  اللجنة العلما لًمان ا ودة واالعتماد األ  عند وجود أي تقصري
 وذلا من خالل تقرير جملس الكلمة للمراجعة السنوية   أو أن  قد مت اختاذ خطوا  ملعا ة الوضأ  فعال

 والترقيات: ،تقييم األعضاء 3. 2. 1و. 
وحيااا  للعًاااو   عملماااة تقمااام، األعًااااء  توثااا  إساااها  كااال فااارد خاااالل العاااا  املاضاااي حناااو الشاااراكة اجملتمعماااة إن      

( إلبراة مدى إسها  املتقدمة يف حتقما  أهاداف خطاة 5.ج)( َو 4. ج)انةر   استخدا  سجل التقمم، عند التقدمي للرتقمة
ااا  ا امعاااة االسااارتاتمجمة ا ألداء ومااان املعلاااو  أنااا  لااان يكاااون لكااال عًاااو مساااا ة مباشااارة  وبالتاااار لااان يكاااون ذلاااا مقماس 

وبالتااار ينبغااي أن   ون لفاارق التاادريس يف الينااامج أو جماااال  الاادع، مسااا ة واضاا ةيكاا أنماان املتوقااأ   األعًاااء  إال أناا
( النماوذج املساتخد  لتوثما  4 -وداعماة للشاراكة اجملتمعماة   ويقاد  لناا املل ا : )ج  يكون لألفاراد إساهاما  غاري مباشارة

 األداء 
ا جمللااس وترفااأ تقرياار    ملاادى التقااد  يف هااذا الشااأنون أعًاااء همئااة التاادريس باملراجعااة الساانوية ؤ وسااتقو  عمااادة شاا      

  ا امعاة عاان املساتوى العااا  لنشااط األعًاااء  كجازء ماان تقريرهااا السانوي عاان دورهاا يف حتقماا  خطاة ا امعااة االساارتاتمجمة
ا عا  هدف  و حيدد جملس ا امعة يف كل   ومدى التقد  أو اإلجناةا  يف ضوء مؤشرا  األداء الرئمسة للعمادة واملتف  علمها

وساامت، تفصاامل دور كاال   مؤشاار أداء رئاامس  حبمااث تًاامن أن كاال عمااادة تاادرك الاادور املطلااوب منهااايف للمسااا ة  ساانويا  
 ن إعًاء همئة التدريس عمادة جتاه تقمم، األعًاء يف التقرير السنوي الذي تعده عمادة شؤو 

 :المقررات والتدريب المخصصة لتلبية احتياجات المجتمع  4. 2. 1و. 

سوف تبن كل عمادة ضمن خطتها االسرتاتمجمة الكمفمة اليت ميكن أن تسه، هبا يف الشراكة اجملتمعمة  سواء       
سنويا يف قاعدة البمانا   قدمي  للمجتمأ  وستنةر العمادا كان ذلا من خالل املقررا  أو التدري  الذي ميكن ت
ان  املمارسا  ا مدة اليت توصل إلمها اآلخرون  وختطط للمستقبل املركزية اليت تً، أنشطة السنوا  السابقة  لت دد جو 

 حبمث ميكن وضأ وتبين املًامن أو التطبمقا  املمكنة ألي مورد 
وعندما ترفأ العمادا  تقاريرها عن مدى تقدمها يف تطبم  اخلطة االسرتاتمجمة فإن من ضمنها تقريرا عن      

املقرتحة  ولعمادة خدمة اجملتمأ والتعلم، املستمر ح  االطالع عل  مجمأ التقارير اليت األنشطة اليت مت حتقمقها واألنشطة 
 ختص مدى التقد  يف اخلطة االسرتاتمجمة لتتمكن من الت ديث املستمر لقاعدة البمانا  املركزية اخلاصة بالشراكة اجملتمعمة
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 :البحوث المتعلقة بالمجتمع 5. 2. 1و. 
العلمي مهمة ضمان وجود بمئة حب مة تدع، أهداف ا امعة املتعلقة بالشراكة اجملتمعمة وأن تتوىل عمادة الب ث      

األحباث ذا  الصلة باجملتمأ تلق  االهتما  الالة   وسمت، إدراج هذه السماسة يف اسرتاتمجمة الب وث من كل مركز من 
خالل عمادة خدمة اجملتمأ والتعلم، املستمر  مراكز األحباث  كما سمت، الرفأ بكل مسا ة يف الشراكة اجملتمعمة من

 جال  املركزية مل ل هذه األنشطة املسؤولة عن حفظ الس

 :السجالت المركزية لجميع األنشطة المتعلقة بالمجتمع 6. 2. 1و. 
ست تفظ ا امعة بسجل مركزي  ممأ األنشطة املتعلقة بالشراكة اجملتمعمة من خالل عمادة خدمة اجملتمأ      

والتعلم، املستمر  وبالتار  جي  عل  مجمأ العمادا  رفأ ما يوث  تلا األنشطة وي بتها إىل عمادة خدمة اجملتمأ والتعلم، 
املستمر لمصبح هذا السجل املركزي دقمقا و ددثا باستمرار   وسمكون هذا السجل متاحا عل  الشبكة الداخلمة للجامعة 

ل  مسا ا  كلما  وإدارا  ا امعة األخرى فمما يتعل  بالشراكة اجملتمعمة  حىت يتسىن  ممأ الكلما  االّطالع ع
 وبالتار تتوفر بمئة ميكن من خالهلا حتديد املمارسا  ا مدة و تطبمقها 

ويتسل، جملس ا امعة تقريرا سنويا يف ااية كل عا  دراسي من عمادة خدمة اجملتمأ والتعلم، املستمر  يقارن بن      
مسااا ا  كلمااا  ا امعااة وإداراهتااا  كمااا يقااارن باان إجناةاهتااا يف ضااوء مؤشاارا  األداء الرئمساامة الاايت حااددها جملااس أداء و 

 .ا امعة لتطبم  خطة الشراكة اجملتمعمة
 ات:الخريج 2و. 

 :مقدمة 1. 2و. 
احلفاظ عل  عالقا  تسع  جامعة األمرية لبناء وتعزيز عالقا  دائمة بمنها وبن طالباهتا السابقا  من خالل  

بالفخر با امعة وارتباطهن هبا  مما يؤدي إىل وجود عالقة  ا  التواصل مأ خرجياهتا  كما تأمل يف أن ختل  لديهن شعور 
اهلدف العا  هو بناء عالقة قوية وحمة بن ا امعة وخرجياهتا وبن ا امعة واجملتمأ اخلارجي  وسمكون لكل  و مستمرة 

مجمأ أحناء ا امعة دور يف حتقم  هذه الرسالة و هذه الرؤية  وستقو  وحدة اخلرجيا  يف عمادة  الكلما  واألقسا  يف
اللجنة العلما لًمان ا ودة بتنسم  مجمأ األنشطة ووضأ سماسة اخلرجيا   ورفأ تقرير سنوي إىل  ا لباشؤون الط

  واالعتماد االكادميي

 مهام وحدة الخريجات و صالحياتها: 2.2. و
 من إنشائها يتم ل فمما يلي: اهلدف
 بناء وتعزيز عالقا  إجيابمة بن جامعة األمرية نورة وخرجياهتا 
  احلفاظ عل  روابط التواصل بن جامعة األمرية نورة وخرجياهتا 
 إنشاء قاعدة بمانا  عل  االنرتنت تشمل اخلرجيا  وأنشطتهن 
  تسهمل التواصل بن اخلرجيا 
  تقدمي املزايا واخلدما  املناسبة جملتمأ خرجياهتا 
 توفري الدورا  التعلمممة والدورا  التدريبمة املهنمة 
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   تعزيز العالقة بن جامعة األمرية نورة وخرجياهتا عي املواد اإلعالنمة و موقعها عل  شبكة اإلنرتنت وفعالما
 اخلرجيا 

 الفائدة تلقي التغذية الراجعة للجامعة من اخلرجيا  ذا   
 

 وحدة اخلرجيا  تتبىن املها  التالمة: فأنولت قم  ذلا  
   املتخصصة األداء وضأ مؤشرا 
 وضأ ومراجعة السماسا  املتعلقة باخلرجيا  سنويا 
  تسهمل تبادل أفًل املمارسا 
   تنسم  وختطمط ودع، أنشطة اخلرجيا 
 مراجعة مدى فعالمة وحدة اخلرجيا  سنويا 

  :التوجيهيةاللجنة  3و.

 :مقدمة 1. 3و.
سمت، تشكمل  نة توجمهمة حتت مةلة عمادة خدمة اجملتمأ والتعلم، املستمر وذلا من أجل تنسم  ا هود      

واألنشطة  وسمت، اختمار أعًائها من العمادا  املختلفة يف ا امعة بغرض وضأ سماسة خدمة اجملتمأ وتنسم  مجمأ 
 املتعلقة هبا  األنشطة

 المهام و الصالحيات: 2. 3و.
  أا  األداء الرئمسمة خلدمة اجملتموضأ مؤشر 
 وضأ ومراجعة السماسا  املتعلقة خبدمة اجملتمأ سنويا 
   تسهمل تبادل أفًل املمارسا 
   تنسم  وختطمط ودع، أنشطة خدمة اجملتمأ اةلي مأ العمادا  والكلما 
  خبدمة اجملتمأ توفري مني للتواصل مأ الكلما  والعمادا  فمما يتعل 
  إنشاء قاعدة بمانا  عل  االنرتنت تشمل أنشطة خدمة اجملتمأ 
  حول أداء خدمة اجملتمأ يف ضوء اخلطة  اللجنة العلما لًمان ا ودة واالعتماد االكادمييرفأ تقرير سنوي إىل

 االسرتاتمجمة للجامعة ومعايري اهلمئة الوطنمة للتقومي و االعتماد األكادميي
  ى فعالمة اللجنة التوجمهمة سنويامراجعة مد 

 :عضوية اللجنة 3.3و.
من أعًائها  و لرئمس اللجنة دعوة أعًاء خارجمن حلًور  %(66)ال تنعقد اللجنة التوجمهمة إال حبًور     

 اجتماعاهتا إلثراء النقاش باملعلوما  املتخصصة  ولكن لمس هل، ح  التصويت  وستً، اللجنة التوجمهمة:
 عممدة خدمة اجملتمأ والتعلم، املستمر )رئمسا(   الرئمس
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 مم ل عن كل عمادة أعًاء اللجنة
 مم لون عن بعض الكلما 

 خرجيتان
 عًو إداري   السكرتري

 :التحضير لالجتماع 4. 3و.
 اللجنة العلما لًمان ا ودة واالعتماديتًمن جدول األعمال البنود الدائمة  وبنود التقارير اليت سرتفأ إىل      

  والبنود اليت سرتفأ بتقارير من اقرتاح اللجنة وأية مواضمأ أخرى يواف  علمها الرئمس  وسمت، توةيأ دًر اجتماع االكادميي
أيا  عمل بعد عقد  10اللجنة عل  األعًاء بعد تدقمق  وإقراره و الت ق  من مصداقمت  ويت، ذلا عادة خالل 

 تبة إلتاحة الرجوع إلمها االجتماع  ويت، االحتفاظ بنسخة من  يف املك
وتقو  السكرترية بإعداد و توةيأ جدول األعمال وكافة األوراق قبل عقد اجتماع اللجنة بعشرة أيا  عمل عل           

 خالل سنة واحدة مقبلة عل  األقل األقل  وحيدد تقومي ا امعة جدول االجتماعا  املزمأ عقدها 

 :مركز دعم و تطوير األعمال 4و.
حتتًن جامعة األمرية نورة مشروعا وطنما يهدف إىل خل  الفرع لإلناث يف القطاع التجاري  وملزيد من التفصمل         

 ( 2-حول دور املركز  يرج  الرجوع  للمل   )و
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 وحدة الخريجات:(1-الملحق )و
 

 وصف الوحدة
الكلمة لتطوير وحتسن اليامج الدراسمة لتتواف  مأ متطلبا  أسواق  متابعة خرجيا تواصل املستمر مأ اجملتمأ من خالل ال

  العمل اةلمة واإلقلمممة
 

 المسؤوليات:
  تفعمل وحتديث دوري لقاعدة بمانا  اخلرجيا  للت فمز عل  اجياد صلة وثمقة بن اخلرجية وا امعة 
  رعمل من خالل برامج التعلم، املستمالعمل عل  إعال  وتنشمط اخلرجيا  للمشاركة يف دورا  وندوا  وورش   
    فتح قنوا  اتصال بن ا امعة وأص اب املنشآ  واهلمئا  اةمطة ملعرفة احتماجاهت، من اخلرجيا 
 واهلمئا  اةمطة يف اجملتمأ اةل   آ تنفمذ استبمانا  قماسمة للوقوف عل  احتماجا  املنش 
 يف املنشآ  واهلمئا  اةمطة يف اجملتمأ اةل   ،إعال  اخلرجيا  بالوظائف املناسبة لتخصصاهت 
   دعوة اخلرجيا  يف مناسبا  ا امعة 
   إقامة يو  للخرجيا  بصفة سنوية   
 أرشمف خاع بأمساء اخلرجيا  يتًمن معلوماهتن   انشاء 
  أ املها  بن منسوبا  الوحدة والت ق  من عوامل القصور يف الوحدة والتغل  علمها يتوة 
 سري العمل يف الوحدة  متابعة 
  مجأ االدلة والياهن اخلاصة مبؤشرا  األداء 
  مبا يستجد من مها  يف جمال االختصاع  القما 
 

 سرد اإلجراءات :
 اإلشراف العا  عل  مكت  ) اخلرجيا  ( يف الكلما   1
 تأسمس رابطة للخرجيا  يف موقأ ا امعة اإللكرتوي  2
 تفعمل و حتديث دوري  لقاعدة بمانا  اخلرجيا    3
 دعوة اخلرجيا  يف مناسبا  ا امعة  4
 إقامة يو  للخرجيا  بصفة سنوية  5
 اعداد تقرير سنوي مبا مت اجناةه يف الوحدة  6
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 مركز ريادة وتطوير االعمال :(2-الملحق )و
 

 نظرة عامة عن المركز 1.0
السعودية ويركز  مشروع وطين لتمكن االعمال التجارية املبتكرة يف اململكة العربمةمركز دع، وتطوير األعمال املبتكرة هو 

الب وث اخلاصة باملبتكرا  من  يف املقا  األول عل  دع، األعمال التجارية الرائدة واململوكة للسمدا  وتسوي  نتائج
يتممز املركز بأن  مبين عل  اساس   مشاريعه، الواعدة والتسهمال  لًمان جناح خالل تزويده، مبجموعة من اخلدما 

 والصناعة  )املنةومة املتكاملة (كما يعمل بشكل اساسي ك لقة وصل بن ا امعة
 رؤية المركز 1.1

لت قم  أهداف  عمال التجارية النسائمة املبتكرة وذا  القم، املًافةأن يكون املركز الرائد عل  مستوى املنطقة يف تطوير األ
 وتعزيز اقتصاد املعرفة  التنممة املستدامة

 مهمة المركز 1.2
تعزيز عملمة االنتقال يف اململكة حنو االقتصاد املعريف وتطوير أشكال جديدة من املشاريأ واالبتكارا  وال روا  وفرع 

 العمل عن طري  تشجمأ ودع، روح املبادرة واالبتكار يف املشاريأ التجارية النسائمة الناشئة املبتكرة  
 االهداف الرئيسة للمركز 1.3

 حتقم  اهداف ا امعة الرئمسة من تأسمس مركز لتطوير ودع، االعمال املبتكرة 
   تسوي  نتائج الب وث واالبتكارا 
  دع، ثقافة ريادة االعمال واالبتكار يف اململكة 
  تطوير مشاريأ جتارية نسائمة جديدة و مبتكرة 
 وطينالقتصاد الخل  فرع عمل للفتما  ذا  قم، مًافة تدع، ا  
  توفري فرع تسوي  لألعمال التجارية النسائمة الناشئة املبتكرة 
  رفأ معدل التنافسمة 
  توفري الدع، املار والتقين بتكلفة معقولة 
  حتسن كفاءة املؤسسا  الصغرية واملتوسطة 
  متديد معدل استمرارية املشاريأ ا ديدة 
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