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 خطة لجنة السلطات واإلدارة .:  أوال
 

 :  هدف تأسيس اللجنة .1
 

في إطار رؤية الجامعة فيي التحسيين المسيتمر لبرامجهيا السلطات واإلدارة تأسست لجنة 
 .  ووحدتها األكاديمية واإلدارية والسعي للحصول على االعتماد األكاديمي المؤسسي 

  
تتطلي  اللجنية بتقيييم ميدت اسيتيفاا الجامعية لمتطلبيات المعييار المياني مين معيايير الهيئية  

بالسلطات واإلدارة. وعلييه سيتعمل اللجنية ( المتعلق NCAAAالوطنية للتقييم واالعتماد )
 على:

 
 .تقييم واق  المتطلبات الفرعية لمعايير االعتماد المؤسسي بالجامعة ـ 
 . تقديم ومائق اإلمبات واألدلةـ 
 . اقتراح خطة عمل استيفاا المتطلبات غير المكتملةـ 
 . تقديم تقرير تقييم متطلبات المعيارـ 
 

   : مهام اللجنة .5
 

 السياق السابق تتممل المهام األساسية للجنة في : في إطار
 
 . تحديد طبيعة المعلومات ومصادرها والحصر الدقيق لجهات االتصالـ 

 ـ حصر عناصر وأدوات القياس والمعايير الفرعية المرتبطة بها .
 ـ إعداد خطة العمل التي تحقق األهداف المشار إليها سابقا  .

 من المصادر المختلفة . ـ تصميم نماذج جم  المعلومات
ـ فحص الممارسيات الميدانيية ذات الصيلة بالمتطلبيات الفرعيية للمعييار المياني والمتمملية 

 في :
 ( 1ـ1ـ5مجلس الجامعة. ) 
 ( 5ـ5ـ5القيادة. ) 
 ( 1ـ5عمليات التخطيط. ) 
 ( 2ـ5العالقة بين أقسام الطالب والطالبات. ) 
 ( 2ـ5النزاهة. ) 
  ( .5ـ5ية )التنظيمالسياسات واللوائح 
 ( 3ـ5المناخ التنظيمي. ) 
 ( 5ـ5الوحدات والكليات التابعة للجامعة. ) 

 ـ جم  المعلومات من الجهات ذات العالقة بمتطلبات المعيار وتحليلها .
 ـ تقديم األدلة على المتطلبات المستوفاة .

 ـ حصر المتطلبات غير المستوفاة .
 ن استيفاا المتطلبات غير المستوفاة .ـ تقديم الخطة العملية التي تمكن الجامعة م

 ـ إعداد التقرير .
 ـ متابعة تنفيذ توصيات استيفاا المتطلبات غير المستوفاة وجم  األدلة .
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 (1 ) 
 

 :  جهات االتصال ومصادر المعلومات .1
 

بها على اعتبار أن المعيار يتعلق بالسلطات واإلدارة فإن الجهات األساسية التي ستتصل 
 اللجنة وتعتمد عليها كمصادر للمعلومات هي :

 
 مجلس الجامعة . 
 . مدير الجامعة 
 . وكالة الجامعة للشئون األكاديمية 
 .  وكالة الجامعة للدراسات والتطوير وخدمة المجتم 
 عة للدراسات العليا والبحث العلميوكالة الجام . 
 . الكليات 
  . العمادات 
  . األقسام العلمية   
  بالجامعة .المختلفة المشرفون على اإلدارات 

 
 :   طبيعة البيانات والمعلومات .2

 
ستجم  اللجنة جمي  المعلومات وومائق اإلمبات الضرورية لتقييم مدت استجابة الجامعة 

 لمختلف متطلبات المعيار الماني، حيث سيتعلق األمر خصوصا  بـ:
 . ومائق إمبات إداريةـ 

اإلرشيييادية المتاحييية ألصييحاب المناصيييب العلييييا بالجامعييية والعميييداا ـيي األدلييية والوميييائق 
ورؤسيييياا األقسييييام والمشييييرفين علييييى اإلدارات ومييييديرا اإلدارات، وجمييييي  أصييييحاب 

 المصلحة الداخلين والخارجين )ورقيا  وإلكترونيا ( .
 ـ التقارير الصادرة عن الجهات ذات العالقة )بيانات مانوية( .

لييية لمختليف العمليييات التيي تتعلييق بالسيلطات واإلدارة سييواا ـي توصيييف اإلجيرااات العم
 تلك المرتبطة بالنشاط التعليمي أو اإلدارا ..

 وآراا منسوبي الجامعة في إدارة شئونهم . ،مؤسسةالـ آراا مسئولي الجامعة في إدارة 
 

 :   طرق وأدوات جمع البيانات والمعلومات .2
 
 عتمد اللجنة على :ست
 . المقابالتـ 
 . خرائط البيانية لتوصيف اإلجراااتالـ 

 ـ محاضر مجالس الجامعة والكليات والعمادات واللجان الدائمة .
 ـ تحليل محتويات لمحاضر مجالس الجامعة والكليات والعمادات واللجان الدائمة .
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 :   الجدول الزمني .5
 

 على النحو التالي :تتاب  أنشطة اللجنة 
 

 ـ تشكيل اللجنة وإقرار خطة العمل .
 

 ـ اإلعداد والعمل التحضيرا .
 

 ( دراسة توصياتNCAAA. المتعلقة بهذا المعيار ) 
 

  تحديد العناصر التي تحتاج إلى اتخاذ إجرااات فورية الستيفاا شروط االعتماد
 المؤسسي .

 تصميم أدوات جم  البيانات من الوحدات المختلفة . 
 

  التحديد الدقيق لمصادر المعلومات وترتيب برنامج المقابالت والزيارات األولية
. 
 . تصميم النماذج المتعلقة بالمعيار 

 
 ـ ترتيب برنامج المقابالت والزيارات .

 
 ـ جم  وتحليل المعلومات وومائق اإلمبات .

 
 ـ تقديم التقرير األولي .

 
 تيفاا المتطلبات غير المستوفاة .ـ متابعة تنفيذ التوصيات المقترحة الس

 ـ تقديم التقرير النهائي .
 

 يم المحكمين الخارجين .ـ مراجعة التقرير النهائي بعد تقي
 

 .( NCAAAـ مراجعة التقرير على ضوا مالحظات خبراا )
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 الجدول الزمني لتنفيذ مهام لجنة السلطات واإلدارة
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            اإلعداد والعمل التحضيري

            ترتيب برنامج المقابالت والزيارات

            اإلثباتجمع وتحليل المعلومات ووثائق 

            تقديم التقرير األولي

            متابعة تنفيذ التوصيات المقترحة في التقرير األولي

            تقديم التقرير النهائي

            مراجعة التقرير بعد تقييم المحكمين الخارجيين

            NCAAAمراجعة التقرير على ضوء مالحظات خبراء 

 
 

 :   المخرجات .3
 

 ـ تقرير أولي .
 ـ خطة استيفاا المتطلبات غير المستوفاة .

 ـ التقرير النهائي .
 
 
 

 :   جداول الممارسات المستهدفة لقياس متطلبات المعيار الثاني .5
 

 تتممل الممارسات وأدوات قياسها حسب المعايير الفرعية في ما يلي :
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ى للمؤسسة المجلس اإلداري األعل 1ـ2أوالً ـ الممارسات المستهدفة لقياس المتطلب 
 جامعةالتعليمية مجلس ال

 أداة القياس المعيار العنصر

فحص مدت توفر متطلبات 
 الدراسة بمجلس الجامعة

 1ـ1ـ5
 5ـ1ـ 5
 1ـ1ـ 5
 2ـ1ـ 5
 2ـ1ـ 5
 5ـ1ـ 5

 نظام مجلس التعليم العالي والجامعات ولوائحه

فحص آلية رقابة مجلس الجامعة 
 على جمي  العمليات بالجامعة

 3ـ1ـ 5
 

 ـ محاضر مجلس الجامعة 1
 ـ مقابلة م  أمانة مجلس الجامعة 5
 

حصر كافة اللجان الدائمة الفاعلة 
 والمشكلة من مجلس الجامعة

 5ـ1ـ 5
 

ـ دراسة كافة قرارات تشكيل اللجان الدائمة 
 الفاعلة.

 .اللجان ـ مقابلة م  مقرر تلك

الحيات فحص الص
واالختصاصات األصيلة 

 ةوالمفوض

 2ـ1ـ 5
 15ـ1ـ 5
 11ـ1ـ 5

 ـ نظام مجلس التعليم العالي ولوائحه .
ـ قرارات تفويض الصالحيات 
 واالختصاصات بالجامعة .

 

الرقابة الذاتية على أعمال مجلس 
 الجامعة.

فحص مدت توفر أنظمة آلية 
 لمتابعة معامالت المجلس

 15ـ1ـ 5
 

 مجلس الجامعة  مقابلة م  أمانةـ 
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 "القيادة" 2ـ2ـ الممارسات المستهدفة لقياس المتطلب  ثانياً 

 
 

 أداة القياس المعيار العنصر

فحص مسؤوليات القيادات 
 اإلدارية

 1ـ5ـ5
 

مراجعة التعاميم وقرارات تفويض 
 العالقةالصالحيات واالختصاصات ذات 

تقييم اإلجرااات السابقة على 
 اتخاذ القرار ومدت توفر آلية 

 5ـ5ـ5
 1ـ5ـ5

 مقابلة م  اإلدارة القانونية
 

 بقدرتوزي  السلطة أن التأكد من 
 المسئوليات في المجال األكاديمي

 2ـ5ـ5
 

 .وكالة الجامعة للشئون األكاديميةـ مقابلة م  

التحقق من قيام القيادات اإلدارية 
بالعمل بروح الفريق وتحملها 
 مسئولية جودة وفاعلية األنشطة

 2ـ5ـ5
 5ـ5ـ5
 3ـ5ـ5

 

 .مقابلة م  أمانة مجلس الجامعةـ 
 الجامعة للشئون األكاديمية. وكالةمقابلة م  ـ 

 اإلدارة القانونية .مقابلة م  ـ 

التحقق من مالامة تفويض 
المفوض  الصالحيات لمسئوليات
 وأن تكون وفقا  للنظام

 5ـ5ـ5
 2ـ5ـ5
 15ـ5ـ5

ـ قرارات تفويض الصالحيات 
  واالختصاصات بالجامعة .

 

التحقق من توفر آلية لتشجي  
 القيادة لمبادرات المرؤوسين

 11ـ5ـ5
 15ـ5ـ5

 

 ـ قرارات مجلس الجامعة .
 ـ قرارات مدير الجامعة .

 ـ مقابلة م  أمانة مجلس الجامعة.
 ـ مقابلة م  مكتب مدير الجامعة.

 

التحقق من أن ما تعرضه 
القيادات اإلدارية بالجامعة على 
مجلس الجامعة مدقق ومومق 

 نظاما  

 11ـ5ـ5
 

 ـ محاضر مجالس الكليات .

 ـ محاضر المجلس العلمي .
 ـ محاضر اللجان الدائمة .
 ـ موق  الجامعة اإللكتروني .

 " قرارات وتعاميم"
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 "عمليات التخطيط" 3ـ2ـ الممارسات المستهدفة لقياس المتطلب  ثالثاً 
 

 أداة القياس المعيار العنصر

التحقق من وجود خطة 
عة. تض  استراتيجية شاملة للجام

لعوامل في االعتبار بشكل واقعي 
لبيئة الداخلية والخارجية التي ا

 تؤمر على تطوير المؤسسة

 1ـ1ـ5
 5ـ1ـ5
 1ـ1ـ5
 2ـ1ـ5

وكالة الجامعة للدراسات والتطوير ـ مقابلة م  
 وخدمة المجتم 

م  إعالم كل من يعنيهم التحقق 
طة االستراتيجية األمر بالخ

  مراقبة تطبيقهاو

 
 2ـ1ـ5
 5ـ1ـ5

 

وكالة الجامعة للدراسات والتطوير ـ مقابلة م  
 وخدمة المجتم 

التحقق من مراجعة الدورية 
للخطط وتطويرها وربطها 

 المعلوماتبأنظمة إدارة 

 3ـ1ـ5
 5ـ1ـ5
 2ـ1ـ5
 15ـ1ـ5

عة للدراسات العليا وكالة الجاممقابلة م  ـ 
 . والبحث العلمي

 ـ اللجنة الدائمة للخطط للدراسات العليا.
 وكالة الجامعة للشئون األكاديمية .مقابلة م  ـ 

 ـ اللجنة الدائمة للخطط الدراسية .
 وكالة الجامعة للدراسات والتطويرمقابلة م  ـ 

 وخدمة المجتم  .
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"العالقة بين أقسام الطالب  4ـ2ـ الممارسات المستهدفة لقياس المتطلب  اً رابع
 والطالبات"
 

 أداة القياس المعيار العنصر

التحقق من تمميل أقسام الطالب 
والطالبات بصورة متكافئة في 

والمجالس ذات عضوية اللجان 
تاحة الفرصة ألقسام العالقة وإ

الطالبات في المشاركة في اتخاذ 
 القرار

 1ـ2ـ5
 5ـ2ـ5
 1ـ2ـ5
 2ـ2ـ5

 

ـ التواصل م  لجنة الجودة واالعتماداألكاديمي 
 ألقسام الطالبات .

 وكيلة أقسام الطالبات .مقابلة م  ـ 
ـ اللجان الدائمة التي يشترك فيها قادة العمل 

 النسائي .
مجالس األقسام والكليات  ـ قرارات تشكيل

 التي تحوا أقسام الطالب والطالبات
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 "النزاهة" 5ـ2ـ الممارسات المستهدفة لقياس المتطلب  خامساً 

 
 أداة القياس المعيار العنصر

ـ التأكد من توفر القواعد 
واألنظمة واللوائح المنظمة 

أصحاب لواجبات وحقوق 
المناصب الكبرت وأعضاا هيئة 
 التدريس والموظفين والطالب

 

 1ـ2ـ5
 
 
 

 
 

ـ مقابلة م  لجنة تأديب أعضاا هيئة التدريس 
. 

 لتأديب الطالب ـ مقابلة اللجنة الدائمة 
ـ مقابلة اللجنة الدائمة لدراسة المخالفات الفنية 

 واإلدارية .
ـ مقابلة م  لجنة فحص تظلمات موظفي 

 من تقويم األداا .الجامعة 
 .مجلس الجامعة ـ مقابلة م  أمانة

ـ التحقق من توافر آلية إعالم 
منسوبي الجامعة بالحقوق 

  والواجبات
ـ فحص وجود دليل لقواعد 

السلوك )ألعضاا هيئة التدريس ـ 
 الموظفين ـ الطالب(

 5ـ2ـ5
 1ـ2ـ5
 2ـ2ـ5

شئون أعضاا هيئة  ةدـ مقابلة م  عما
 التدريس.

 عميد شئون الطالبـ مقابلة 

إجرااات للتظلم  توفرفحص 
من القرارات واالستئناف 

الصادرة بالتعيين والتأديب 
والفصل من الخدمة للسعوديين 
 والمتعاقدين من غير السعوديين

 ـ مقابلة م  اإلدارة القانونية. 2ـ2ـ5
 الجامعة للشئون األكاديمية.  وكالةـ مقابلة م  

شئون أعضاا هيئة  عمادةـ مقابلة م  
 التدريس.

 
 
 
 

  11بعد /
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 "السياسات واللوائح التنظيمية" 6ـ2ـ الممارسات المستهدفة لقياس المتطلب  سادساً 
 

 أداة القياس المعيار العنصر
التأكد من توفر دليل للسياسات 

ألنظمة اواإلجرااات توضح فيه 
الالزم والتعاميم واللوائح والقرارات 

في جمي  أنشطة بموجبها لتعامل ا
 الجامعة

 1ـ5ـ5
 

 ـ مقابلة م  مكتب مدير الجامعة.
 الجامعة للشئون األكاديمية.  وكالةـ مقابلة م  

وكالة الجامعة للدراسات العليا مقابلة م  ـ 
 والبحث العليا .

وكالة الجامعة للدراسات والتطوير مقابلة م  ـ 
 وخدمة المجتم  .

 شئون أعضاا هيئة التدريس. عمادةـ مقابلة م  
 شئون الطالب . عمادةـ مقابلة 

 عمادة القبول والتسجيل .مقابلة م  ـ 

التأكد من وضوح الصالحيات 
والمسئوليات للجان الرئيسية الدائمة 
وللوظائف اإلدارية واألكاديمية 

 داخل الجامعة

 5ـ5ـ5
 

 الجامعة للشئون األكاديمية.  وكالةـ مقابلة م  
وكالة الجامعة للدراسات العليا مقابلة م  ـ 

 والبحث العليا .
وكالة الجامعة للدراسات والتطوير مقابلة م  ـ 

 وخدمة المجتم  .
 اإلدارية.واالتصاالت مركز الومائق مقابلة م  ـ 

األنظمة واللوائح  توفرفحص 
مائق ذات العالقة محفوظة في ووال

متاحة لجمي  أعضاا هيئة  أماكن
 التدريس والموظفين والطالب

 1ـ5ـ5
 

المشرف على مركز الومائق اإلدارية مقابلة م  ـ 
 المالية .و

 واإلتصاالت اإلدارية. 
 . تقنية المعلوماتعمادة مقابلة م  ـ 

دليل قواعد السلوك  توفرـ فحص 
 للطالب. 

 ـ فحص وجود الئحة التأديب

 2ـ5ـ5
 

 شئون الطالب . ةدـ مقابلة عما
 ـ مقابلة م  اإلدارة القانونية .

 

ـ التأكد من توفر آلية لمراجعة جمي  
اللوائح التنظيمية ونطاق 

ئوليات بصورة سالصالحيات والم
 دورية

 2ـ5ـ5
 

 ـ مقابلة م  اإلدارة القانونية .
 شئون الطالب . ةدـ مقابلة عما

 
  15بعد / 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



(15) 
 

 "المناخ التنظيمي" 7ـ2ـ الممارسات المستهدفة لقياس المتطلب  سابعاً 
 

 أداة القياس المعيار العنصر

فر آلية تعزيز التأكد من مدت تو
 الجو التنظيمي اإليجابي

 1ـ3ـ5
 

 الجامعة للشئون األكاديمية.  وكالةـ مقابلة م  
وكالة الجامعة للدراسات العليا مقابلة م  ـ 

 والبحث العليا .
مقابلة م  وكالة الجامعة للدراسات والتطوير ـ 

 وخدمة المجتم  .
شئون أعضاا هيئة  عمادةـ مقابلة م  

 التدريس.

وإجرااات  توفرالتحقق من 
لتنظيم وتشجي  مشاركة نظامية 

أعضاا هيئة التدريس والموظفين 
 في النشاطات المختلفة للجامعة

 5ـ3ـ5
 

 ـ مقابلة م  عمادة التطوير اإلدارا 
 عمادة شئون الطالب .م  ـ مقابلة 

شئون أعضاا هيئة  عمادةـ مقابلة م  
 التدريس.

 ـ مقابلة م  عمادة تقنية المعلومات .

التحقق من أن االنجازات 
االسهامات المهمة للجامعة أو 
للجمي  من قبل أعضاا هيئة 
التدريس والموظفين أو الطلبة 

 ير المناسبين دعتراف التقاال تلقى

 1ـ3ـ5
 

 ـ مقابلة عمادة شئون الطالب .
شئون أعضاا هيئة  عمادةـ مقابلة م  

 التدريس.
 ـ عمادة تطوير التعليم الجامعي. 

التحقق من اشعار هيئة التدريس 
والموظفين بالجامعة المواضي  
والخطط والتطورات التي تحدث 

 بالجامعة بصورة منتظمة

 2ـ3ـ5
 

 للجامعة .ـ االطالع على الموق  اإللتكروني 
 ـ نشرة اشراقة الجامعة . 

 ـ التعاميم
 

التحقق من إجراا استطالع الرأا 
الدورا حول المواضي  المتعلقة 

 بالجامعة بالمناخ التنظيمي

 2ـ3ـ5
 

ـ الموق  اإللتكروني للجامعة      " الصفحة 
 الرئيسية" .

 ـ مقابلة م  عمادة تقنية المعلومات .
للدراسات والتطوير ـ مقابلة م  وكالة الجامعة 

 وخدمة المجتم  .

 
  11بعد 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 (11) 

 
 

"الشركات المرتبطة بالجامعة  8ـ2ـ الممارسات المستهدفة لقياس المتطلب  ثامناً 
 والوحدات والكليات التابعة لها"

 
 أداة القياس المعيار العنصر

التحقق من توافق وظائف 
الوحدات والكليات المرتبطة 

 م  رسالتهابالجامعة 

 1ـ5ـ5
 

 الجامعة للشئون األكاديمية.  وكالةـ مقابلة م  
ـ مقابلة م  المشرف العام على الشئون 

 اإلدارية والمالية .
 .إدارة المشتريات والمناقصاتقابلة م  مـ 

 ـ مقابلة م  اإلدارة القانونية .

فحص الساسات التي تؤمر على 
العالقات المالية واإلدارية بين 
 الجامعة والحدات التابعة لها 

 5ـ5ـ5
 

ـ مقابلة م  المشرف العام على الشئون 
 اإلدارية والمالية .

 ـ مقابلة م  اإلدارة القانونية .

التحقق من توفر آلية للمتابعة 
واإلشراف على أعمال الوحدات 

 لها أو الكليات التابعة

 1ـ5ـ5
 

ـ مقابلة م  المشرف العام على المدينة 
 الجامعية .

 ـ مقابلة م  إدارة التبادل والتعاون المعرفي .
 ـ مقابلة م  اإلدارة القانونية .

التحقق من توفر آلية لمراجعة 
التقارير المالية للكليات التاب  

 للجامعة بصفة دورية

 2ـ5ـ5
 

الشئون ـ مقابلة م  المشرف العام على 
 اإلدارية والمالية .

 ـ مقابلة المراقب المالي . 
 .ـ اللجنة الدائمة للشئون المالية بالجامعة

 

فحص مدت توفر أنظمة وآلية 
فاعلة لتقدير الترتيبات اإلدارية 
للوقاية من المسئوليات المالية 

ونية التي تنشأ نتيجة والقان
 أو الكليات  نشاطات الوحدة

 2ـ5ـ5
 

المشرف العام على الشئون  ـ مقابلة م 
 اإلدارية والمالية .

 ـ لجنة فتح المظاريف . 
 ـ لجنة فحص العروض .

  ـ مقابلة م  اإلدارة القانونية .
 

فحص عقود الخدمات التي تبرمها 
الجامعة م  جهات أخرت لتقديم 

 خدماتها للطالب

 5ـ5ـ5
 

ـ مقابلة م  المشرف العام على الشئون 
 .اإلدارية والمالية 

 ـ مقابلة م  عمادة السنة التحضيرية.
 ـ مقابلة م  اإلدارة القانونية .

 
 
 
 



 جلنة السلطات واإلدارة ملشروع االعتماد املؤسسي
 

                                                           استبانة

 معلومات أولية اجلزء األول :
 

 :  الوظيفة-1
 " مدير جامعة , وكيل جامعة منصب قيادي 
 عميد كلية . 
 مشرف على اإلدارة،        / رئيس قسم . 
 

  : ...........................................................   مكان الوظيفة-2

 

ل -3 
ّ
 نوع املؤه

                 تربوي  غير تربوي 
 
 شرعي / قانوني                 / تكنولوجيعلمي 
 

 ســـنوات اخلربة  -4
   سـنوات  5من سنة  إلى أقّل من 
   سنوات 01سنوات  إلى أقّل من  5من 
  01  سنوات  فأكثر 

  الدرجة العلمية -5
   سبكالوريو  
  ماجستير 
  دكتوراه  



 اجلزء الثاني : عبارات االستبانة 

 المعايير 
 الحالة

 متوفر* 
غير 
 ملحوظات متوفر

    المجال األول : المجلس اإلداري األعلى للمؤسسة )مجلس الجامعة(

يضع مجلس الجامعة التطوير الفعال للجامعة هدفاً أساسياً له بما   .1
 يحقق مصالح الجامعة وفئات المجتمع األخرى التي تخدمها

   

يشمل مجلس الجامعة أعضاء يمثلون وجهات نظر متعددة   .2
 السياسات التعليمية للجامعةوخبرات متنوعة لتوجيه 

   

يعمل أعضاء مجلس الجامعة على دراية كافية بمهام األنشطة   .3
التعليمية بالجامعة وباحتياجات الفئات االجتماعية التي تخدمها 

 الجامعة

   

يتم تزويد أعضاء مجلس الجامعة بكل المعلومات التي يحتاجونها    .4
من أجل التعرف على الجامعة وعلى دور مجلس الجامعة ذاته 

 وأسلوب العمل فيه

   

يقوم مجلس الجامعة بمراجعة رساالة الجامعاة    .5
وغاياتهااا وأهاادافها بصااورة دوريااة ماان خااالل 
عمليااات تعطااي جميااع شاارائح المجتمااع فرصااة 

 ة بوجهات نظرهم .للمساهم

   

يقاااوم مجلاااس الجامعاااة بماااا يلااازم لضااامان أن    .6
رسالة الجامعاة وغاياتهاا وأهادافها تانعكس فاي 
 خطط الجامعة التفصيلية وأنشطتها األساسية 

   

يتولى مجلس الجامعة مراقباة جمياع العملياات    .7
التااي تاااتم داخااال الجامعاااة ويتحمااال المساااؤولية 

 عنها .

   

يتجنااب مجلااس الجامعااة التاادخل فااي الشااؤون   .8
 اإلدارية واألكاديمية 

   

يقاااوم مجلاااس الجامعاااة بتكاااوين لجاااان فرعياااة   .9
للنظااار بدقاااة فاااي المساااؤوليات الرئيساااية مثااال 
)التمويال ـ الميزانياة ـ وسياساات التوظياف ـ 

 المكافآت ـ التخطيط االستراتيجي( .

   

تتضاامن اللجااان التااي بشااكلها مجلااس الجامعااة   .11
بعض أعضاء مجلس الجامعة وكبار الماوظفين 
وأعضاااء هيئااة التاادريس وأعضاااء ماان خااار  

 الجامعة .

   

مساااؤوليات مجلاااس الجامعاااة محاااددة بصاااورة   .11
تجعااااااااااال جمياااااااااااع األدوار أو الوظاااااااااااائف أو 
المساااؤوليات التاااي تقاااع علاااى عاتقاااه محاااددة 
علاى  بوضوح بحيث تشمل محاسبة المسؤولين
 مستوى الجامعة واإلدارة العليا بالجامعة .

   

يعمل أعضاء مجلس الجامعة من هام فاي نفاس   .12
الوقت أعضاء هيئة تدريس بما يحقاق مصالحة 
المؤسسة التعليمية ككل وليس بصفتهم ممثلين 
لمصالح األقسام التي ينتمون إليها في الجامعاة 

. 

   



يقاااوم مجلاااس الجامعاااة بمراجعاااة مااادى كفااااءة   .13
األداء بصاااورة دورياااة والعمااال علاااى اساااتمرار 
 تطوير وتطبيق خطط لتحسين طريقة عمله 

   

    المجال الثاني: متطلبات القيادة

تحدد القيادات اإلدارية المسؤوليات بشكل واضح في توصيفات   .14
 المهام الوظيفية

   

أو توقع القضاايا تقوم القيادات اإلدارية بتصور   .15
والفار  المحتملااة وتتخااذ المبااادرات المناساابة 

 لها .

   

تضمن القيادات اإلدارية أن اإلجراءات المطلوبة التي تقع في   .16
 مجال مسؤولياتهم تنجز بفاعلية وفي الوقت المناسب

   

هناك صالحية لألقسام في تغيير الكتب المقاررة   .17
التعلايم وقوائم المراجع وفي تعدل إستراتيجيات 

المخطااط لهاااف وتفاصاايل مهااام التقياايم وتحااديث 
 محتوى المقررات.

   

تشجع القيادات اإلدارية منسوبيها على العمل بروح الفريق    .18
والتعاون بين العاملين من أجل تحقيق غايات وأهداف المؤسسة 

 التعليمية التي تكون في حدود مسؤولياتهم

   

والصالحيات بصورة مالئمة تتم عملية التفويض في االختصاصات   .19
 ونظام المساءلة المستخدم لمرجعيةفي إطار واحد يحدد ا

   

تحدد التفويضات رسمياً فاي وثاائق موقعاة مان   .21
قبااال الشاااخ  المفاااوض إلياااه ومااان الشاااخ  
المفااوض بالصااالحيةف وتصااف بوضااوح حاادود 
المسااااؤوليات المفوضااااة ومسااااؤوليات تقااااديم 

 التقارير عن القرارات التي اتخذت .

   

توضح أن يضهاف وتبين األنظمة المهام الرئيسية التي ال يمكن تفو  .21
تفويض السلطة إلى شخ  آخر ال يلغي مسؤولية تحمل الشخ  
 الذي منح ذلك التفويض للتبعات المترتبة على القرارات المتخذة

   

تؤدي القيادات اإلدارية دورها القيادي وتشجيع المبادرات من   .22
وتكافئ عليها في إطار سياسات وإجراءات  فجانب المرؤوسين
 واضحة ومحددة

   

يااتم التحقااق ماان أن مااا يقاادم لمجلااس الجامعااة   .23
موثااقف  ومقاادم بشااكل يحاادد بوضااوح القضااايا 
والسياسات التي تتطلب إصدار قرارات بشأنهاف 

 وما يترتب على بدائلها .

   

    المجال الثالث: عمليات التخطيط

شاااملة للجامعااة ككاال  توضااع خطااة إسااتراتيجية  .24
لتخطيط اإلدارات والجهات بالجامعة تقدم إطاراً 

. 

   

يتميز التخطيط بأنه استراتيجيف ويتضمن أولويات للتطوير   .25
وتسلسالً مناسباً لكل عمل يجب القيام به من أجل الحصول على 

 البعيد أفضل النتائج سواء على المدى القريب أو

   

تضاااع الخطااااط فااااي االعتبااااارف وبشااااكل كاماااال    .26
وواقعااي البيئااة الداخليااة والخارجيااة التااي تااؤثر 

 في تطوير الجامعة .

   

تسمح عمليات التخطيط بمشااركة ذوي العالقاة   .27
المباشااارة والمساااتفيدين فاااي مختلاااف وحااادات 
   



الجامعاااااةف وتباااااادل ابراء معهااااام بمساااااتويات 
 مختلفة .

األمار بخطاط الجامعاة يتم إعالم كل مان يعنايهم   .28
بشااكل جياادف وتوضاايح آثااار هااذم الخطااطف ومااا 
تتطلباااااه مااااان مختلاااااف الجهاااااات ذات العالقاااااة 

 بالجامعة .

   

التأكد من مدى تحقق األهداف قريبة يتم مراقبة تطبيق الخططف و  .29
 المدى ومتوسطة المدىف و يتم تقويم النواتج

   

تراجااااع الخطااااط وتطااااور وتعاااادل مااااع اتخاااااذ   .31
الصااااحيحة حساااابما يتطلااااب األماااارف القاااارارات 

استجابة للتطورات التي قد تحادث عناد التنفياذف 
 ولنتائج التقويم النهائي وللظروف المتغيرة .

   

تاااربط الخطاااط بصاااورة مباشااارة بأنظماااة إدارة   .31
المعلومااااات التااااي تقاااادم تغذيااااة منتظمااااة لكاااال 
األعمااااال الروتينيااااة )االعتياديااااة( المسااااتمرةف 

المبااااااادرات  ولمسااااااتوى التقاااااادم فااااااي تنفيااااااذ
اإلساااااتراتيجيةف مااااان خاااااالل مؤشااااارات األداء 
الرئيسي وغيرها من البيانات حساب الضارورة 

. 
 

   

تشكل عمليات تقادير المخااطر وإداراتهاا مكونااً   .32
أساسااياً فااي إسااتراتيجيات التخطاايطف و توضااح 
ابليات المناسابة لتقادير المخااطر والتقليال مان 

 آثارها في حالة حدوثها .

   

التخطيط االستراتيجي جزءاً مان عملياات يشكل   .33
وضااع الميزانيااة الساانوية والطويلااة الماادى بمااا 
يسمح بإجراء التعاديالت المناسابة علاى المادى 

 المتوسط كلما دعت الحاجة .

   

    المجال الرابع: العالقة بين أقسام الطالب والطالبات

ياااتم تمثيااال أقساااام الطاااالب والطالباااات بصاااورة   .34
عضاااوية اللجاااان والمجاااالس ذات متكافئاااة فاااي 

العالقااةف و يشااتركون جميعاااً مشاااركة تامااة فااي 
صنع القرارات مان خاالل إجاراءات تتوافاق ماع 

 أنظمة مجلس التعليم العالي ولوائحه .

   

يوجد تواصل فعال بين أعضاء اللجان والمجالس المختلفة في   .35
أقسام الطالب والطالباتف ويشترك جميع األفراد من النساء 
والرجال الذين يقومون بأعمال متشابهة في األقسام المختلفة 

ًً كامالً في التخطيط والتقويم وصنع القرارات    اشتراكاً

   

تقود عمليات التخطيط وآليات تقويم األداء إلى مستويات متماثلة   .36
لدى أقسام الطالب والطالباتف كما تأخذ في الوقت نفسه بعين 

 فة لكل منهمااالعتبار االحتياجات المختل

   

    المجال الخامس: النزاهة

تضاااع الجامعاااة قواعاااد للممارساااات األخالقياااة   .37
والسلوك المسؤول تتطلب مان هيئاة التادريسف 
وغيااارهم مااان الماااوظفينف والطلباااةف  وجمياااع 
اللجااان والتنظيماااتف االلتاازام بمسااتويات عاليااة 

   



ماان الممارسااات الساالوكية واألخالقيااةف وتجنااب 
إجااراء البحااوث ونشاارهاف وفااي االنتحااال عنااد 

مجال التدريسف والتقييمف وتقويم األداءف وعناد 
 القيام باألنشطة اإلدارية والخدمية .

تقااوم المؤسساااة التعليمياااة بمراجعاااة سياساااتها   .38
وإجراءاتهاااا بصااافة منتظماااةف وتقاااوم بتعاااديلها 
كلماااااا دعااااات الحاجاااااة لاااااذلكف بشاااااكل يضااااامن 

عالياة  اساتمرارية االلتازام بمساتويات )معاايير(
 من السلوك واألخالق  .

   

تقاادم الجامعااة نفسااها بصااورة صااادقة ودقيقااة   .39
للجهااات الداخليااة والهيئااات الخارجيااة ولعامااة 
الجمهورف وتجعل المواد اإلعالمية والترويجياة 
دائماً صادقةف وتتجنب أي مزاعم مبالغ فيها أو 

 مالحظات سلبية عن مؤسسات أخرى .

   

أنظمااة وإجااراءات تساامح يوجااد لاادى الجامعااة   .41
بااااإلعالن عااان أي مصاااالح مالياااة وتتجناااب أي 
تشااااويه للحقيقااااة بصااااورة مباشاااارةف  أو غياااار 
مباشاارة وتتجنااب أيضاااً أي ماازاعم مبااالغ فيهاااف 
 أو مالحظات سلبية عن مؤسسات أخرى .

   

توثااااق جميااااع ممارسااااات التعيااااين والتأديااااب   .41
والفصل من الخدمة توثيقاً دقيقاً وتنفاذ بطريقاة 
تضمن المعاملة العادلة للجمياع مان الساعوديين 
والمتعاقاادين ماان هيئااة التاادريس وغياارهم ماان 
المااوظفين ابخاارين سااواء كااانوا معينااين باادوام 

 كامل أو جزئي .

   

    المجال السادس: السياسات واللوائح التنظيمية

تقااااااوم الجامعااااااة بوضااااااع دلياااااال للسياسااااااات    .42
واإلجااراءات واإلجااراءات توضااح فيااه األنظمااة 

الداخلياااة الالزماااة للتعامااال ماااع جمياااع مجااااالت 
 األنشطة األساسية داخل الجامعة .

   

يتم وضع نطاق الصالحيات أو المسؤوليات للجان الرئيسية )أو   .43
الدائمة( وللوظائف اإلدارية واألكاديمية داخل الجامعةف ويكون ذلك 

   متضمناً في دليل السياسات واإلجراءات

   

أدلااااة السياسااااات واللااااوائح التنظيميااااة تكااااون   .44
والوثائق ذات العالقة محفوظة في أماكن يسهل 
الوصااول إليهااا ومتاحااة لجميااع أعضاااء هيئااة 
التدريس والموظفين والطلبة الذين تهمهم هاذم 
األدلةف بما في ذلاك هيئاة التادريس والماوظفين 

 الجددف وأعضاء اللجان المختلفة .

   

وقواعااااد الساااالوك تحاااادد مساااائوليات الطااااالب   .45
الخاصااااة بهاااام واألنظماااااة التااااي تااااؤثر علاااااى 
تصاارفاتهم وأفعااالهمف وتعلااق للطلبااة قباال بدايااة 

 دراستهم وبشكل منتظم بعد ذلك .

   

    المجال السابع :المناخ التنظيمي

   يحاار  كبااار المسااؤولين باااإلدارة العليااا علااى   .46



خلااق متاااح تنظيمااي إيجااابي والمحافظااة عليااهف 
االسااتراتيجيات المناساابة ونشاارها وعلااى تبنااي 

 في جميع أنحاء الجامعة لتحقيق هذم النتيجة.
تحااار  إدارة الجامعاااة علاااى الحصاااول علاااى    .47

آراء هيئاااة التااادريس وغيااارهم مااان الماااوظفين 
حاااول المباااادرات الرئيسااايةف و تقاااوم باااإبالغهم 
بالطريقة التي تمت بها دراسة هاذم ابراء وماا 

 .انتهت إليه بشأنها 

   

تلقااي اإلنجااازات واإلسااهامات المهمااة للجامعااة   .48
أو للمجتمع من قبل هيئة التادريس والماوظفين 

 أو الطلبة التقدير واالعتراف المناسبين 

   

يااتم إشااعار أعضاااء هيئااة التاادريس والمااوظفين   .49
بصااااااورة منتظمااااااة بالمواضاااااايعف والخطااااااطف 
والتطورات فالتي تحادث فاي الجامعاةف إماا عان 

اإلخبارياااااةفأو المنشاااااورات طرياااااق النشااااارات 
الداخليةف أو عن طرياق االتصااالت اإللكترونياة 

. 

   

يتم تكليف أحد كبار المسئولين في اإلدارة العليا بمسؤولية إجراء   .51
تتضمن  فاستطالعات رأي دورية لمواضيع تتعلق بالمناخ التنظيمي

 فوالثقة بالتطور المستقبلي فأموراً مثل مدى الرضا الوظيفي
 والشعور بالمشاركة في التخطيط والتطوير

   

المجال الثامن:الشراكات المرتبطة بالجامعة والوحدات 
 التابعة لها

   

تتحقااق الجامعااة ماان التوافااق بااين وظااائف أي    .51
أو وحادات )كياناات( تابعاة  شركات مرتبطة بها

لهااا وبااين مااا هااو منصااو  عليااه فااي قاارار أو 
 وثيقة تأسيس المؤسسة ورسالتها .

   

تحدد بوضوح جميع السياسات التي تاؤثر علاى   .52
العالقااات الماليااة واإلداريااة بااين الجامعااة وبااين 

 الوحدات )الكيانات( التابعة لها  .

   

توجااد آليااات واضااحة لتقااارير المتابعااة تضاامن    .53
أن مجلاااس الجامعاااة لدياااه إشاااراف فعاااال علاااى 
 أعمال الوحدات )الكيانات( التابعة للجامعة 

   

تااتم مراجعااة التقااارير الماليااة المدققااة للشاائون   .54
الماليااة بصاافة دوريااة ماان قباال لجنااة مختصااة 

 يضعها مجلس الجامعة .

   

وآليااااات التخطاااايط تقاااادم الترتيبااااات اإلداريااااة   .55
الخاصة بأنشطة الكيان التابع للمؤسساة تقاديراً 
دقيقاااً للمخاااطر المحتملااةف بمااا فااي ذلااك حمايااة 
 المؤسسة من أي مسؤوليات مالية أو قانونية .

   

يتضمن عقد الخدمات متطلبات االستيفاء بمعايير الجودة ذات   .56
امعة مع الصلةف وذلك عند القيام بأي ترتيبات تتعاقد بموجبها الج

منظمة أخرى لتقديم الخدمات للطالب الحاليين أو المتوقعين ) مثل 
 برنامج السنة التحضيرية(

   

 في حالة توفر المتطلب ترفق الوثائق الدالة على ذلك .  *                                             
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 وتفضلوا بقبول خال  تحياتي وتقديري فف

   
 اإلدارة القانونيةعلى  المشرف
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