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 خطة لجنة ادارة شؤون الطالب والخدمات المساندة

 اللجنة: هدف تأسيس - 1

دارة شؤون الطالب والخدمات المساندة في اطار رؤية الجامعة في التحسين إتأسست لجنة 
 مجها ووحداتها األكاديمية واالدارية والسعي للحصول على االعتماد األكاديمي المؤسسي.المستمر لبرا

تضطلع اللجنة بتقييم مدى استفاء الجامعة لمتطلبات المعيار الخامس من معايير الهيئة الوطنية 
 على: ةاللجنشؤون الطالب والخدمات المساندة. وعليه ستعمل  بإدارةتعلق مال NCAAAللتقييم واالعتماد 

 .بالجامعةاالعتماد المؤسسي ر يواقع المتطلبات الفرعية لمعايتقييم  -

 ثبات واألدلة.تقديم وثائق اإل -

 .فاء المتطلبات غير المكتملةياقتراح خطة عمل است -

 .تقديم تقرير تقييم متطلبات المعيار -

 :مهام اللجنة - 2

 تتمثل المهام األساسية للجنة في:في إطار السياق السابق 

 .جهات االتصالالدقيق لحصر يد طبيعة المعلومات ومصادرها والتحد -

 .المرتبطة بها يةالقياس والمعايير الفرع وأدوات حصر عناصر -

 .سابقا إليهاالتي تحقق األهداف المشار  عداد خطة العملإ -

 تصميم نماذج جمع المعلومات من المصادر المختلفة. -

  ات الفرعية للمعيار الخامس والمتمثلة في:ذات الصلة بالمتطلبالميدانية فحص الممارسات  -

o (1.5) قبول الطلبة. 

o (1.5)سجالت الطلبة. 

o (1.5)دارة شؤون الطالبإ. 

o (1.5)تخطيط خدمات الطلبة وتقويمها. 

o  (1.1)والطبية اإلرشاديةالخدمات. 

o (1.5)الطلبة غير الصفية أنشطة. 

 
 



 .حليلهامن الجهات ذات العالقة بمتطلبات المعيار وت المعلوماتجمع  -

 .المستوفاة تقديم األدلة على المتطلبات -

 .غير المستوفاة تالمتطلباحصر  -

 .المستوفاةالتي تمكن الجامعة من استفاء المتطلبات غير  يةخطة العملالتقديم  -

 .التقرير إعداد -

 .وجمع األدلة المستوفاةفاء المتطلبات غير يمتابعة تنفيذ توصيات است -

 :لوماتومصادر المع جهات االتصال - 3

دارة شؤون الطالب والخدمات المساندة فإن الجهات األساسية التي إن المعيار يتعلق بأعلى اعتبار 
 ستتصل بها اللجنة وتعتمد عليها كمصادر للمعلومات هي:

 .وكالة الجامعة للشؤون األكاديمية -

 .عمادة شؤون الطالب -

 .عمادة التسجيل والقبول -

 .ة، وكاالت الشؤون األكاديمية: العمادات، األقسام العلميالكليات -

 .عمادة التعليم عن بعد والتعليم االلكتروني -

 .عمادة تقنية المعلومات -

 .عمادة السنة التحضيرية -

 .الطالب -

 :والمعلوماتطبيعة البيانات  - 4

الضرورية لتقييم مدى استجابة الجامعة لمختلف ووثائق االثبات  المعلوماتستجمع اللجنة جميع 
 :ـ، حيث سيتعلق األمر خصوصا بر الخامسمتطلبات المعيا

 .إدارية إثباتوثائق  -

 وجميع أصحاب المصلحة الداخليين والخارجيين والوثائق االرشادية المتاحة للطالبدلة اال -
 .)ورقيا والكترونيا(

 التقارير الصادرة عن الجهات ذات العالقة )بيانات ثانوية( -

النشاط بتعلق بالطالب سواء تلك المرتبطة تي تلمختلف العمليات التوصيف االجراءات العملية  -
 الخدمات المساندة.  أوو األنشطة الالصفية أالتعليمي 

 .دارة شؤونهم والخدمات المساندةإآراء الطالب في  -

 



 
 

 جمع البيانات والمعلومات: وأدوات طرق  -5

 ستعتمد اللجنة على:

 .المقابالت -

 .اإلجراءاتتوصيف الخرائط البيانية ل -

 .اناالستبي -

 .تحليل محتويات التقارير -

 : الجدول الزمني - 6

 تتابع انشطة اللجنة على النحو التالي:

قرار اللجنة تشكيل .5  العمل خطة وا 

 التحضيري والعمل اإلعداد .5

  توصيات دراسةNCAAA المتعلقة بهذا المعيار 

  سسي.تحديد العناصر التي تحتاج إلى اتخاذ إجراءات فورية الستيفاء شروط االعتماد المؤ 
 تصميم أدوات جمع البيانات من الوحدات المختلفة 

 التحديد الدقيق لمصادر المعلومات وترتيب برنامج المقابالت والزيارات األولية 

 تصميم االستبيان 

 والزيارات المقابالت برنامج ترتيب .5

 اإلثبات ووثائق المعلومات وتحليل جمع .5

  األولي التقرير تقديم .1

 الستفاء المتطلبات غير المستوفاة قترحةالم التوصيات تنفيذمتابعة  .5

 النهائي التقرير تقديم .7

 الخارجيين المحكمين تقييم بعد ئياالنه التقرير مراجعة .8

 NCAAA خبراء مالحظات ضوء على التقرير مراجعة .9

 :وفيما يلي الجدول الزمني لتنفيذ مهام اللجنة

 



 

 ات المساندةالجدول الزمني لتنفيذ مهام لجنة إدارة شؤون الطالب والخدم

 

يو
ون

ي
 

يو
ول

ي
 

س
ط
س

غ
أ

 

بر
تو

اك
ا

 

بر
فم

نو
بر 

سم
دي

 

ير
نا
ي

ير 
را

فب
 

س
ار

م
 

يل
بر

أ
 

يو
ما

يو 
ون

ي
 

          خطة العمل وإقرارتشكيل اللجنة 
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            والعمل التحضيري اإلعداد

            ترتيب برنامج المقابالت والزيارات
            وتحليل المعلومات ووثائق االثبات جمع

            تقديم التقرير االولي 
            تنفيذ التوصيات المقترحة في التقرير األوليمتابعة 

            تقديم التقرير النهائي
            مراجعة التقرير النهئي بعد تقييم المحكمين الخارجيين

            NCAAAعلى ضوء مالحظات خبراء  مراجعة التقرير

 

 لمخرجات:ا - 7

 .تقرير أولي -
 .المستوفاةخطة عمل استفاء المتطلبات غير  -
 .التقرير النهائي -

 المستهدفة لقياس متطلبات المعيار الخامس: الممارسات جداول -8

 تتمثل الممارسات المستهدفة وأدوات قياسها حسب المعايير الفرعية في ما يلي:

 

 

 



 

 ) قبول الطلبة( 1-5الممارسات المستهدفة لقياس المتطلب 

 أداة القياس  المعيار  العنصر
 .5.5.1 تقييم إجراءات القبول والتسجيل 

5.5.1 
5.5.1 

 استبيان للطالب. -5
 مقابلة مع عمادة القبول والتسجيل. -5
 عمادة تقنية المعلومات.مع مقابلة  -5

 ي مع أنظمة فحص ترابط أنظمة الحاسب اآلل
 تسجيل واسترجاع المعلومات المستخدمة.

 مقابلة مع عمادة تقنية المعلومات. -5 5.5.1
 مقابلة مع الشؤون األكاديمية للكليات - 5

   تقييم مدى توفر متطلبات الدراسة بطريقة
 التعليم االلكتروني.

 مقابلة مع عمادة التعليم االلكتروني. -5 1.5.1

  سوم الدراسية من فحص إجراءات تحصيل الر
 الطلبة عند التسجيل.

5.5.1 
7.5.1 

مقابلة مع كلية الدراسات التطبيقية وخدمة  -5
 المجتمع

 مقابلة مع عمادة التعليم االلكتروني. -5
  8.5.1 فحص عملية اإلرشاد األكاديمي للطالب 

9.5.1 
5..5.1 

 مقابلة مع الشؤون األكاديمية للكليات. -5

  الوثائق اإلرشادية فحص مدى توفر األدلة و
للطالب وأصحاب المصلحة بالشكل الورقي 

 وااللكتروني ، بالعربية واالنجليزية.

 مقابلة مع عمادة القبول والتسجيل. -5 55.5.1
مقابلة مع الكليات ) الشؤون األكاديمية،  -5

 األقسام العلمية (.
 مقابلة عمادة شؤون الطالب. -5
 استبيان للطالب -5

 يئة والتوجيه للطالب فحص برامج الته
 المستجدين.

 مقابلة مع وكالة الشؤون األكاديمية -5 55.5.1
 مقابلة مع الكليات -5
 عمادة شؤون الطالب -5
 استبيان للطالب -5

 

 

 

 

 



 

 ) سجالت الطالب ( 2.5الممارسات المستهدفة لقياس المتطلب 

 أداة القياس  المعيار  العنصر
 ت فحص أنظمة حفظ وحماية سرية سجال

 الطلبة.
5.5.1 
5.5.1 
5.5.1 

 مقابلة مع عمادة القبول والتسجيل. -5
 

  التأكد من توفر التقارير والبيانات اإلحصائية
 الالزمة لعملية التخطيط على كل المستويات.

 مقابلة مع عمادة القبول والتسجيل. -5 5.5.1
 مقابلة مع وكالة الجامعة الشؤون األكاديمية. -5
لة للدراسات العليا والبحث مقابلة مع وكا -5

 العلمي.
مقابلة مع الكليات) العمادة، الشؤون األكاديمية،  -5

 األقسام العلمية(.
 إدارة الميزانية والتخطيط.مقابلة مع  -1
 إدارة اإلحصاء والبيانات.مقابلة مع  -5

  فحص مدى توفر أنظمة آلية لمتابعة تقدم
 الطالب.

 والتسجيل. مقابلة مع عمادة القبول -5 1.5.1
 مقابلة مع الكليات) الشؤون األكاديمية( -5

  التأكد من وضوح إجراءات تحديث سجالت
 الطالب وفق جدول زمني معلن.

5.5.1 
7.5.1 
8.5.1 

 مقابلة مع عمادة القبول والتسجيل. -5
 مقابلة مع الكليات) الشؤون األكاديمية( -5

 

 ة شؤون الطلبة(دار ) إ 3.5لقياس المتطلب  الممارسات المستهدفة

 أداة القياس  المعيار  العنصر
  التأكد من توفر القواعد واألنظمة المنظمة لشؤون

 الطالب وآليات النظر في التظلم واالستئناف:
 فحص وجود دليل قواعد السلوك للطالب. -
 فحص وجود الئحة التأديب. -
فحص وجود إجراءات االستئناف والتظلم  -

 والحلول الممكنة.

5.5.1 
5.5.1 
5.5.1 
5.5.1 
1.5.1 
5.5.1 
7.5.1 
8.5.1 

 مقابلة مع عمادة شؤون الطالب. -5
مقابلة مع وكالة الجامعة الشؤون  -5

 األكاديمية.
مقابلة مع وكالة للدراسات العليا  -5

 والبحث العلمي.
مقابلة مع الكليات) الشؤون  -5

 األكاديمية(.
 اإلدارة القانونية.مع مقابلة  -1

 

 



 ) تخطيط خدمات الطلبة وتقويمها( 4.5المستهدفة لقياس المتطلب  الممارسات

 أداة القياس  المعيار  العنصر
  التأكد من توفر إجراءات للتخطيط واإلشراف اإلداري العام على األنشطة

 :والخدمات الطالبية

فحص عالقة الخدمات المقدمة والموارد المخصصة لها برسالة  -
 الجامعة.

 سمية لتقديم الخدمات الطالبية وتحسينها.فحص وجود خطط ر  -
 تحديد مسؤولية اإلشراف على الخدمات الطالبية. -
 فحص وجود تقييم دوري لفعالية الخدمات. -
 التحقق من توفر األماكن المناسبة والدعم المالي للخدمات الطالبية. -
 التحقق من وجود المساعدة اإلدارية والتنظيمية لألنشطة الطالبية. -
 التحقق من توفر قواعد النشر في كل المنشورات الطالبية. -

5.51 
. 
. 
. 
. 
. 

7.5.1 

مقابلة مع عمادة  -5
 شؤون الطالب.

 مقابلة مع الكليات. -5
 

 ) الخدمات اإلرشادية والطبية( 5.5الممارسات المستهدفة لقياس المتطلب 

 أداة القياس  المعيار  العنصر
  ر  شادية مناسبة:التأكد من توفر خدمات طبية وا 

 التحقق من توفر كادر طبي مؤهل. -
 التحقق من سهولة الوصول للخدمات الطبية. -
 التحقق من وجود الخدمات الطبية على مستوى الكليات واألقسام. -
 التحقق من وجود أنظمة وقواعد سلوك لحماية سرية المعلومات. -

5.1.1 
. 
. 
. 

5.1.1 

مقابلة مع إدارة الخدمات  -5
 .الطبية
 

 (الالصفية) أنشطة الطلبة  6.5الممارسات المستهدفة لقياس المتطلب 

 أداة القياس  المعيار  العنصر
 :التأكد من توفر أنشطة غير صفية مناسبة 

 التحقق من توفر الفرص للقيام بالواجبات الدينية. -
التحقق من وجود إجراءات لتنظيم وتشجيع مشاركة الطلبة في  -

 ة.النشاطات الثقافي
التحقق من توفر الفرص لتسهيل التفاعل االجتماعي وغير الرسمي  -

 للطلبة.
 التحقق من توفر حوافز لمشاركة الطلبة في النشاطات الرياضية. -
التحقق من توفر نظام لمراقبة مشاركة الطلبة في األنشطة غير  -

 الصفية.

5.5.1 
. 
. 
. 

1.5.1 

مقابلة مع عمادة شؤون  -5
 الطالب.

 

 



 


