4

الرقم

املعيار

1

2

()1
التخطيط
االسرتاتيجي

الخطة االسرتاتيجية

الخطة التنفيذية للخطة االسرتاتيجية

نماذج من تقارير االنجاز ملشاريع الخطة
االسرتاتيجية

3

4

املمارسات و املتطلبات

()2
االدارة والسلطات

اعداد دليل العمادة

األدلة والشواهد

جهة التنفيذ

تاريخ التنفيذ

إعداد الخطة االسرتاتيجية .
اعتماد الخطة االسرتاتيجية من إدارة الجامعة .
نرش الخطة االسرتاتيجية ورقيا ً والكرتونيا ً يف موقع العمادة .

وحدة ضمان الجودة

 1438/7هـ

اعداد الخطة التنفيذية
اعتماد الخطة التنفيذية من ادارة الجامعة
نرش الخطة االسرتاتيجية ورقيا ً والكرتونيا ً يف موقع العمادة

وحدة ضمان الجودة

 1438/7هـ

متابعة انجاز املشاريع
كتابة تقرير انجاز لكل مرشوع بصفة دورية
اعتماد التقرير من العميد

وحدة ضمان الجودة

 1438/7هـ

اعداد الدليل
طباعة الدليل ونرشه ورقيا ً والكرتونيا ً يف موقع العمادة

وحدة ضمان الجودة

 1438/8هـ

5

الرقم

املعيار

املمارسات و املتطلبات

5

إعداد التقرير السنوي للعمادة

6

نماذج من إجتماعات مجالس العمادة

األدلة والشواهد

جهة التنفيذ

اعـداد التقريـر يف نهايـة كل سـنة يتضمن نقـاط القـوة و الضعف
وحدة االعالم
واملعوقـات وتوصيات التحسين
والعالقات العامة
اعـداد خطـة لتنفيـذ توصيـات التحسين الـواردة يف التقريـر العام
بالتنسيق مع وحدة
ا ملقبل
ضمان الجودة
االحتفاظ بتقارير آخر ثالث سنوات ماضية

ملف إجتماعات مجلس العمادة
محارض االجتماعات بتوقيعات أعضاء املجلس

مكتب العميد

تاريخ التنفيذ

 1438/9هـ

 1438/8هـ

()2
االدارة والسلطات
7

مشاركة العنرص النسائي

8

تطبيق السياسات واللوائح التنظيمية

نمـاذج مـن قـرارات تعيين وتكليـف العنصر النسـائي يف قيـادة
العمـادة
نمـاذج مـن قـرارات تعيين وتكليـف العنصر النسـائي يف لجـان
العمـادة

مكتب العميد

وحدة ضمان الجودة
إعـداد دليـل إجرائـي للسياسـات واللوائـح التنظيميـة الخاصـة
بالتنسيق مع إدارة
بالعمـادة
الشؤون اإلدارة

1437/7هـ

 1438/10هـ

6

الرقم

9

املعيار

إعـداد التقريـر يف نهايـة كل سـنة يتضمـن نقـاط القـوة والضعف
واملعوقـات وتوصيات التحسين
()2
نماذج من تقارير وكاالت وإدارات العمادة معتمدة إعـداد خطـة لتنفيذ توصيات التحسين الـواردة يف التقريـر يف العام
االدارة والسلطات
ا ملقبل
االحتفاظ بتقارير آخر ثالث سنوات ماضية

10

11

12

املمارسات و املتطلبات

األدلة والشواهد

قرار تشكيل وحدة الجودة

()3
إدارة ضمان
الجودة والتحسني

إعداد دليل وحدة ضمان الجودة

إعداد خطة سنوية لوحدة ضمان الجودة

قرار إنشاء الوحدة
قرار تكليف مرشف لها
قرار تكوين لجنة الجودة بالعمادة
تحديد مهام لكل ما سبق

جهة التنفيذ

وكاالت العمادة
إدارات العمادة

مكتب العميد

تاريخ التنفيذ

 1438/9هـ

 1438/7هـ

إعداد الدليل
طباعة الدليل ونرشه ورقيا ً والكرتونيا ً يف موقع العمادة

وحدة ضمان الجودة

 1438/7هـ

إعداد الخطة السنوية التنفيذية
طباعة الخطة ونرشها ورقيا ً والكرتونيا ً يف موقع العمادة
متابعة تنفيذها مع وكاالت العمادة وإداراتها

وحدة ضمان الجودة

 1438/7هـ

7

جهة التنفيذ

تاريخ التنفيذ

الرقم

املعيار

املمارسات و املتطلبات

األدلة والشواهد

13

إعداد خطة نرش ثقافة الجودة

إعداد خطة نرش ثقافة الجودة
طباعة الخطة ونرشها ورقيا ً و الكرتونيا ً يف موقع العمادة
متابعة تنفيذها يف شطري العمادة

وحدة ضمان الجودة

 1438/7هـ

14

وثائق تؤكد نرش ثقافة الجودة

توثيق خطة نرش ثقافة الجودة
حفظ نماذج من وسائل نرش ثقافة الجودة

وحدة ضمان الجودة

 1438/7هـ

()3
إدارة ضمان
الجودة والتحسني
15

إعداد مقاييس لجودة عمليات العمادة

16

إعداد اليات التحسني املستمر ألنشطة العمادة

وضع نقاط مستهدفه لكل وكالة وإدارة
وضع مؤرشات أدار ألعمال العمادة

وحدة ضمان الجودة

 1438/11هـ

وضع خطط لتوصيات التحسني الواردة يف التقارير السنوية
عمل مقارنة مرجعية مع عمادة مماثله

وحدة ضمان الجودة

 1438/11هـ

8

الرقم

املعيار

املمارسات و املتطلبات

17

()3
إدارة ضمان
الجودة والتحسني

املحافظة عىل البيئة والسالمة الصحية واملهنية
بالعمادة

18

19

20

سجالت املستفيدين

()٤
دعم املستفيدين

األدلة والشواهد

التنسـيق مـع إدارة السلامة وإعـداد تقريـر بذلـك (مكافحـة
وحدة ضمان الجودة
العدوى-مخـارج الطورئ-وسـائل السلامة مـن الحريق-مراعـاة
بالتنسيق مع إدارة
ذوي االحتياجـات الخاصـة -سلامة األجهـزة والتوصيلات)
الشؤون اإلدارية
وضع خطة لتوصيات التحسني املذكورة يف التقرير

فتح ملفات للمستفيدين من خدمات العمادة.
حفظ وثائق ونماذج من الخدمات املقدمة.

تحديد متطلبات العالقة مع املستفيدين

إجراءات التعامل مع اقرتاحات املستفيدين

جهة التنفيذ

تحليل نتائج املقابالت واألستبانات.
وضع خطة لتوصيات التحسني املقرتجة.

تاريخ التنفيذ

1438/7

إدارات العمادة

1438/9

إدارات العمادة

1438/10

وحدة ضمان الجودة

1438/10

9

الرقم

املعيار

21

املمارسات و املتطلبات

قياس رضا املستفيدين

األدلة والشواهد
عمل مقابالت عشوائية للمستفيدين .
إعداد استبيان رضاء املستفيدين.
تطبيق االستبيان بصفة دورية.
تحليل االستبيان ملعرفة مواطن القوة والضعف.

جهة التنفيذ

وحدة ضمان الجودة

تاريخ التنفيذ

 1438/8هـ

()٤
دعم املستفيدين
22

خطط تحقيق رضاء املستفيدين

23

إعداد تقرير سنوي عن مدى مالئمة التجهيزات
()٥
البيئة التحتية
واملرافق

24

رفع االحتياجات السنوية للعمادة

إعـداد خطـة لتوصيات التحسين املسـتفادة مـن أراء املسـتفيدين
(املقابلات – األسـتبيان).

وحدة ضمان الجودة

 1438/10هـ

التنسـيق مـع إدارة املشـاريع والصيانـة بالجامعة للتأكـد من مدى
وحدة ضمان الجودة
مالئمـة التجهيـزات ملـكان العمـل وإعـداد تقريـر بذلـك (املرافق-
بالتنسيق مع إدارة
األجهزة)
الشؤون اإلدارية
وضع خطة لتوصيات التحسني املذكورة يف التقرير.

 1438/7هـ

إعداد خطاب رفع االحتياجات السنوية العليا.

إدارة الشؤون
اإلدارية واملالية

 1438/7هـ

10

الرقم

املعيار

املمارسات و املتطلبات

األدلة والشواهد

جهة التنفيذ

تاريخ التنفيذ

25

()٥
البيئة التحتية
واملرافق

إنشاء وحدة تقنية املعلومات والدعم الفني

قرار إنشاء الوحدة.
قرار تكليف مرشف لها.
تحديد مهام لكل ماسبق.

مكتب العميد

 1438/7هـ

وجود متعاونني مع العمادة واشرتاكهم مي
مجالسها ولجانها

نماذج من قرارات التعيني والتكليف يف لجان العمادة ألعضاء من
خارج العمادة

مكتب العميد

 1438/7هـ

26
()٦
الرشكاء

رشاكة العمادة وتنسيقها مع الجهات األخرى
داخل العمادة وخارجها

27

٢٨

()٧
التخطيط واإلدارة
املالية

نماذج من الخطابات الصادرة للعمادة املساندة والكليات واإلدارة يف
الجامعة.
نماذج من الخطابات الصادرة للجهات خارج الجامعة.

مكتب العميد
الوكالء والوكيالت

 1438/7هـ

نسخة من الخطة املالية للعمادة .
نسخة من الخطة وامليزانية املالية لصندوق الطالب

إدارة الشؤون املالية
ادارة صندوق
الطالب

1438/7هـ

11

الرقم

املعيار

املمارسات و املتطلبات

إجراءات إدارة املخاطر

29
()٧
التخطيط واإلدارة
املالية
30

31

األدلة والشواهد

جهة التنفيذ

وحدة ضمان
الجودة بالتنسيق
وضع خطة إدارة املخاطر خصوصا يف إدارة اإلسكان وإدارة التغذية
مع إداراتي اإلسكان
والتغذية

تاريخ التنفيذ

1438/11هـ

إجراءات التدقيق املايل

نماذج من صور الشيكات والفواتري .
نماذج من سندات الرصف و القبض والعهد و محارض االستهالك

إدارة الشؤون
املالية إدارة صندوق
الطالب

1438/8هـ

إجراءات وسياسات العمل

نرش ألة لوائح وسياسات الجامعة ورقيا والكرتونيا يف موقع
العمادة

إدارة الشؤون
اإلدارية

1438/9هـ

()٨
املوارد البرشية
32

إجراءات التوظيف و التعاقد

نماذج من عقود العمل يف صندوق الطالب .
نماذج من عقود العمل يف التشغيل الطالبي .
نماذج من رفع الرتقيات و االستقطاب وندب املوظفني و املوظفات

إدارة صندوق
الطالب
إدارة الشؤون
اإلدارية

1438/7هـ

12

الرقم

املعيار

33

املمارسات و املتطلبات

األدلة والشواهد

جهة التنفيذ

تاريخ التنفيذ

التدريب النوعي ملنسوبي العمادة

نماذج من طلبات التدريب ملنسوبي العمادة

إدارة الشؤون
اإلدارية

1438/7هـ

نماذج من طلبات التدريب ملنسوبي العمادة .
نماذج من إتاحة الفرصة ملنسوبي العمادة إلكمال دراستهم .
نماذج من دبلومات إضافة حصل عليها منسوبي العمادة.

وحدة ضمان الجودة

التطوير الشخيص والوظيفي ملنسوبي العمادة

34

1438/7هـ

()٨
املوارد البرشية
35

36

قياس رضا املوظفني

اإلجراءات التأديبية للموظفني

إعداد استبيان رضا املوظفني .
تطبيق االستبيان .
تحليل االستبيان .
وضع خطة لتوصيات التحسني نتيجة االستبيان

نرش وتطبيق اللوائح التأديبية املعتمدة يف عمادة شؤون املوظفني و
الخدمة املدنية .

1438/9هـ

إدارة الشؤون
اإلدارية

1438/9هـ

13

الرقم

املعيار

تحديد أنشطة العمادة يف خدمة املجتمع

37

38

()٩
العالفة مع
املجتمع

وثائق أنشطة العمادة يف خدمة املجتمع

جوائز وخطابات الشكر للعمادة

39

40

املمارسات و املتطلبات

()١٠
النتائج

تقويم أعمال العمادة وعمليات املراجعة

تاريخ التنفيذ

األدلة والشواهد

جهة التنفيذ

قرار إنشاء وحدة خدمة املجتمع .
قرار تكليف مرشف لها .
تحديد مهام لكل ما سبق
خطة وحدة خدمة املجتمع بالعمادة

وحدة خدمة
املجتمع

1438/7هـ

صور ونماذج من أنشطة ومشاريع وحدة خدمة املجتمع بالعمادة

وحدة خدمة
املجتمع

1438/7هـ

نماذج من جوائز وخطابات الشكر من خارج الجامعة

وحدة خدمة
املجتمع

1438/7هـ

وضع مؤرشات أداء ألعمال وكاالت وإدارات ووحدة العمادة
عمل مقارنة مرجعية مع عمادة مماثلة

وحدة ضمان الجودة

1438/11هـ

14

الرقم

املعيار

املمارسات و املتطلبات

وثائق نتائج التخطيط املايل السليم

41

النتائج

42

األدلة والشواهد

جهة التنفيذ

تاريخ التنفيذ

نماذج من عروض األسعار .
نماذج من الفواتري.
نماذج ن كشوب الحسابات .
نماذج من صور الشيكات وسندات األستالم.

إدارة الشؤون املالية
إدارة صندوق
الطالب

1438/7هـ

قوائم املتدربني من منسوبي العمادة.
نمادج من الشهادات التدربية ملنسوبي العمادة .

إدارة الشؤون
اإلدارية

1438/7هـ

()١٠
النتائج
43

نماذج من الجوائز وخطابات الشكر و التقدير

نماذج من جوائز وخطابات الشكر من داخل الجامعة وخارجها

إدارة الشؤون
اإلدارية

1438/7هـ

44

وثائق مستوى رضا العاملني

نماذج من استبيان قياس مستوى رضا املوظفني بعد تطبيقة يف
ممارسة رقم ()35

إدارة الشؤون
اإلدارية

1438/10هـ

15

الرقم

املعيار

45

46

47

()١٠
النتائج

املمارسات و املتطلبات

األدلة والشواهد

جهة التنفيذ

تاريخ التنفيذ

نتائج التعاون مع الرشكاء
داخل الجامعة وخارجها

نماذج من معامالت الرشاكة داخل الجامعة وخارجها وما تم
بشأنها وتحليل نتائجها يف ممارسة رقم ()27

إدارة الشؤون
االدارية

1438/10هـ

النتائج

العناية بموقع العمادة وتحديثه.
استخدام التقنية يف التواصل (املراسل االلكرتوني – الرسائل النصية
– الربيد االلكرتوني – مواقع التواصل األجتماعي )

وحدة تقنية
املعلومات و الدعم
الفني بالتعاون
مع وحدة اإلعالم و
العالقات العامة

1438/8هـ

عدد أنشطة العمادة يف خدمة املجتمع ونتائجها

تقرير وحدة خدمة املجتمع املتضمن عدد أنشطة العمادة املجتمعية
يف ممارسة ()39-38-37

وحدة خدمة
املجتمع

1438/9هـ

