
 (الطالب والخريجون، أعضاء هيئة التدريساإلداري ،الجهاز لجنة الموارد البشرية )ثالثا :
 

 :الجهاز اإلداري

 لقيادات اإلدارية )معتمدة ومعلنة(وثيقة معايير اختيار وتعيين وترقية ا -1

ستقصاءات  -2 سة االحتياجات باالستعانة  –تقارير متابعة  –وسائل المؤسسة لتحديد االحتياجات التدريبية للعاملين بها )ا درا

 بخبير...(

متاحة خطة معتمدة ومعلنة للتدريب المستتتتتتتمر بناء حلي االحتياجات )تتدتتتتتتمن حدد وجنوال البرامل والدورات التدريبية ال -3

 تقييم األداء...( –نسبة الحاصلين حلي الدورات  –المستهدفين  –المخصصات المالية  –للعاملين سنويا 

 قاحدة بيانات )جو سجالت( بالمؤهالت والخبرات المتاحة من العاملين بالمؤسسة   -4

 باإلنتاج وثيقة معتمدة ومعلنة لسياسة المؤسسة في توزيع جحباء العمل حلي اإلدارات وربط الحوافز  -5

 قوائم موثقة باإلمكانيات والتسهيالت والتجهيزات ووسائل االتصال المتاحة الالزمة لتوفير ظروف حمل مالئمة لإلداريين -6

 وثيقة معايير تقييم جداء القيادات اإلدارية والعاملين )معتمدة ومعلنة( -7

 وسائل قياس وتقييم مستوى الرضا الوظيفي للعاملين )معتمدة ومعلنة( -8

 رات المتخذة لزيادة مستوى الرضا الوظيفي للعاملين )نماذج موثقة(القرا -9

 بناء حلي نتائل التحليل  استبيانات قياس رضاء القيادات اإلدارية والعاملين ونتائل تحليلها واإلجراءات التصحيحية المتخذة -10
 

 :الطالب والخريجون

 وثيقة سياسات المؤسسة لقبول وتحويل الطالب )معتمدة ومعلنة( -1

 جخرى( –اإلرشاد  –دليل الطالب  –ائل نشر وإحالن السياسات )الموقع االلكتروني وس -2

 استبيانات قياس رضاء الطالب حن سياسات القبول والتحويل ونتائجها -3

 خطة معتمدة ومعلنة للدحم واإلرشاد الطالبي طبقا لالحتياجات الفعلية للطالب تتدمن: -4

نظم إرشتتتتاد  –جستتتتاليب اكتشتتتتاف الطالب المتفوقين والمتع رين  –ية الصتتتتحية الرحا –الدحم المادي  –)الدحم األكاديمي   -5

 الدحم المالي للطالب المستحقين للمنح الدراسية...( –رحاية الطالب الوافدين  –وتوجيه الطالب الجدد 

 دليل الطالب "يتدمن معلومات كافية حن المؤسسة وبرامجها التعليمية وخدمات الدحم الطالبي" -6

خطوات التستتجيل  –األقستتاا العلمية والدرجات التي تمنحها  –اد األكاديمي " يتدتتمن نظاا القبول بالمؤستتستتة دليل اإلرشتت -7

جداول الدراستتتتتتة واالمتحانات لجميع  –المقررات اإلجبارية واالختيارية  –الرستتتتتتوا الدراستتتتتتية  –للطالب المستتتتتتتجدين 

 برامل وخدمات رحاية الشباب والخدمات الطالبية –ت قواحد االمتحانا –المستويات في األقساا والتخصصات المختلفة 

 استبيانات قياس وتقييم رضاء الطالب حن خدمات الدحم واإلرشاد الطالبي -8

 مسؤوليتها والخدمات التي تقدمها  –نشرة جو كتيب حن وحدة خدمات الخريجين  -9

 قواحد بيانات )سجالت( الخريجين والتوجه الوظيفي -10

 الخريجين لسوق العملقائمة برامل إحداد الطالب و -11

 الكتاب السنوي للخريجين وملتقي التوظيف السنوي  -12

 كتيب جو نشرة حن رابطة الخريجين )إذا كان ينطبق( -13
 

 :أعضاء هيئة التدريس

المقررات  –الدرجات األكاديمية  –التخصتتتصتتتات  –قاحدة بيانات جحدتتتاء هياة التدريا والهياة المعاونة تشتتتمل: األحداد  -1

االشتتتتترا  في  –حدد ستتتتاحات العمل في مجاالت التدريا و البحع العلمي وخدمة المجتمع  –ريستتتتها التي يشتتتتار  في تد

شات المفتوحة  –الندوات  –المؤتمرات  سات العليا  –المحاضرات العامة داخل وخارج الكلية  –المناق اإلشراف حلي الدرا

 الساحات المكتبية  –اإلرشاد األكاديمي  –

 ائمة األبحاث المنشورة السيرة الذاتية متدمنة ق -2

خطة المؤستتستتة لالستتتفادة من جحدتتاء هياة التدريا المتفر ين و ير المتفر ين  ومالئمة التخصتتع العلمي لعدتتو هياة  -3

 التدريا للمقررات التي يشار  في تدريسها )معتمدة و معلنة(

 اونة )معتمدة ومعلنة(خطة المؤسسة للتعامل مع العجز / الفائض في جحداء هياة التدريا والهياة المع -4 -4

 وثيقة معتمدة ومعلنة بسياسات وقواحد تعيين هياة التدريا والهياة المعاونة  -5



 قائمة تحديد االحتياجات التدريبية ألحداء هياة التدريا والهياة المعاونة  -6

 –رامل التنفيذية خطة المؤستتستتة لتدريب جحدتتاء هياة التدريا ومعاونيهم وفقا لالحتياجات الفعلية تشتتمل: حدد ونوحية الب -7

قياس األثر  –التغذية الراجعة من المتدربين  –األداء وفاحلية التدريب  -معايير التقييم  –آليات التنفيذ  –الفاة المستتتتتتتهدفة 

 الذي جحدثه التدريب في األداء

دريا واألنشتتطة العلمية قائمة موثقة ومعلنة بمعايير تقييم جداء جحدتتاء هياة التدريا ومعاونيهم تشتتمل: االلتزاا بجداول الت -8

 –األنشتتطة المحلية والقومية والعالمية  –المستتاهمة في جنشتتطة الريادة الطالبية والبحع العلمي وخدمة المجتمع  –األخرى 

المستتتاهمة في تنمية الموارد. باإلضتتتافة إلي آليات  –المستتتاهمة في جنشتتتطة ضتتتمان الجودة والتطوير المستتتتمر للمؤستتتستتتة 

 بمستويات األداء وإخطار جحداء هياة التدريا ومعاونيهم بنتائل التقييم المؤسسة لربط الحوافز

ومعاونيهم , واإلجراءات  استتتتتتتبيانات استتتتتتتطالل رجي وقياس وتقييم مستتتتتتتوى الرضتتتتتتا الوظيفي ألحدتتتتتتاء هياة التدريا -9
 التصحيحية المتخذة للمحافظة على الرضا الوظيفي )نماذج واقعية(

 


