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كلمة عميد القبول والتسجيل

لــكل مؤسســة مجتمعيــة بنيــة أساســية تســتند عليهــا فــي تســيير أعمالهــا وتحقيــق أهدافهــا وعندمــا 
نتحــدث عــن المؤسســات األكاديميــة بشــكل خــاص فســنجد أن عمــادة القبــول والتســجيل هــي مــن 
العمــادات ذات الــدور الرئيــس فــي الهيــكل التنظيمــي ألي جامعــة، وهنــا فــي جامعــة اإلمــام عبدالرحمــن 
بــن فيصــل تشــكل عمــادة القبــول والتســجيل المحــرك الفّعــال فــي العمــل األكاديمــي الفنــي، إذ يقــع 
علــى عاتقهــا الكثيــر مــن أمــور الطلبــة منــذ التهيئــة لقبولهــم وفــي أثنــاء دراســتهم وحتــى بعــد تخرجهــم 
، حيــث أنــه يعــد الطالــب الهــدف الرئيــس الــذي تتمحــور حولــه أغلــب خدمــات ونشــاطات العمــادة، وألننــا 
نســعى فــي رؤيتنــا  لتقديــم خدمــة نوعيــة ورائــدة فــكان لزامــًا علينــا البحــث عــن أفضــل الطــرق لالرتقــاء 
والتميــز والــذي تقــرر فيــه تمكيــن نظــام إدارة الجــودة وترســيخ تطبيقهــا فــي جميــع مكونــات وعمليــات 

أقســام العمــادة وفقــًا للمواصفــة العالميــة األيــزو 9001:2015.
إن ترســيخ نظــام كإدارة الجــودة يؤثــر فــي كافــة العمليــات واإلجــراءات للممارســات اليوميــة فــي عمــادة 
القبــول والتســجيل مــن شــأنه أن يحقــق للعمــادة رســالتها الطموحــة فــي التنميــة والتطويــر، وأن 
يرتقــي بجــودة الخدمــات المقدمــة لكافــة المســتفيدين والشــركاء مــن داخــل الجامعــة وخارجهــا، حيــث 
تســعى العمــادة مــن خــالل هــذا النظــام إلــى تبنــي إســتراتيجية مســتمرة للتطويــر والتحســين ذات 
ــد مخرجاتهــا وتســجيل أعلــى وأفضــل مســتوى  ــر وأحــكام تضمــن لهــا االرتقــاء بعملياتهــا وتجوي معايي

ــه فــي تحقيــق أهدافهــا. تنافــس علي

راجين الله تعالى التوفيق والسداد،،

عميد القبول والتسجيل
د. عبد الله بن سعيد آل مريح





نبذة تاريخية عن
    عمادة القبول والتسجيل 
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نبذة تاريخية عن عمادة القبول والتسجيل 

مرحلة ما بعد التأسيس |

ــة العمــادة حيــث كانــت  ــك بوكال ــدأت عمــادة القبــول والتســجيل أنشــطتها مــع تأســيس الجامعــة عــام 1975م وذل ب
تقــوم بأعمالهــا فــي مبنــى مســتأجر فــي مدينــة الدمــام وتتبــع لعميــد القبول والتســجيل فــي مقر الجامعة الرئيســي 
جامعــة الملــك فيصــل فــي األحســاء، حيــث كان عــدد الكليــات حيــن التأســيس كليتــان فقــط الطــب والعمــارة، وقــد تــم 
ابتعــاث أول دفعــة مــن الطلبــة المقبوليــن فــي كليــة الطــب إلــى الخــارج لدراســة اللغــة اإلنجليزيــة وكان يتــم إدخــال 
درجــات الطــالب فــي كشــف الدرجــات عــن طريــق اآلالت الكاتبــة وتدويــن التحصيــل األكاديمــي علــى كــروت مخصصــة 

لذلــك.

مرحلة بناء الجامعة |

•  تأسســت الجامعــة فــي عــام 1975م؛ وقــد حظيــت الدفعــة األولــى مــن الطــالب بفرصــة الدراســة فــي الخــارج عــام 
كامــل لتعــود بعــد ذلــك إلكمــال الدراســة فــي مبــاٍن مســتأجرة حيــث انتقلــت العمــادة إلــى مبنــى 200 وهــو مبنــى 
مؤقــت باالشــتراك مــع فصــوٍل لكليــة الطــب وعيــادة الجامعــة وقــد كان نظــام ســجالت الطــالب SRS المســتخدم فــي 
هــذه الفتــرة هــو نظــام Mini frame مــن نــوع IMB وهــي طرفيــات موصولــة بالجامعــة فــي اإلحســاء عــن طريــق 
خطــوط مؤجــرةLeased Lines  ، بعــد ذلــك تــم إدخــال نظــام المحــاكاة الفارابــي علــى أجهــزة الحاســب الشــخصية، وقــد 

كان النظــام بطيئــًا جــدًا وأعطالــه كثيــرة. 
• كان يتــم تكويــن لجنــة ســنوية للقبــول تســافر إلــى العديــد مــن مناطــق المملكــة لتخفيــف العــبء علــى الطــالب 
فتــرة القبــول واســتمرت هــذه اللجنــة لمــدة ســنتين وفــي عــام 1415هـــ ارتفــع عــدد الكليــات لفــرع الجامعــة بالدمــام 
إلــى خمــس كليــات وذلــك بإضافــة كليــة التمريــض، كليــة العلــوم الطبيــة التطبيقيــة وفــرع لكليــة الدراســات التطبيقيــة 
وخدمــة المجتمــع مــن الكليــة فــي األحســاء وقــد كان عــدد الموظفيــن آنــذاك 9 موظفيــن باإلضافــة إلــى وكيــل العميــد 

وفــي عــام 1423هـــ انتقلــت العمــادة إلــى مبنــى 800 مــع كليــة العلــوم الطبيــة التطبيقيــة.
• تــم اســتحداث نظــام جديــد لســجالت الطــالب صمــم محليــًا وســمي بنظــام الجريســي ويطلــق عليــه أحيانــًا نظــام 
ــى أجهــزة حاســب شــخصية موصــول بالجامعــة عــن  ــات أوراكل ويعمــل عل ــدة البيان ــه مصمــم بقاع ــث إن أوراكل، حي

طريــق Leased Lines خطــوط مؤجــرة.
• كانــت الجامعــة بفــرع الدمــام تســتقبل المقبوليــن فــي مقــر العمــادة ويتــم اســتالم الملفــات يدويــًا بمــا يزيــد عــن 
ــر مــن الملفــات فــي النظــام، وفــي عــام  5000 متقــدم ويقــوم موظفــون العمــادة بفــرز وإدخــال هــذا العــدد الكبي
1425هـــ انتقلــت العمــادة إلــى مبنــى 40 وتــم اســتخدام نظــام جديــد لســجالت الطــالب وهــو نظــام البانــر وذلــك فــي 
عــام 2003م وهــو نظــام مرتبــط بالخــوادم الرئيســية بالجامعــة فــي األحســاء بخطــوط االتصــاالت مباشــرة لكــن تــم 

تطويرها لزيادة سرعة النقل مقارنة بالخطوط المستأجرة القديمة. 

مرحلة ما بعد انفصال الجامعة |

• فــي الثالــث مــن رمضــان عــام 1430هـــ الموافــق 24 أغســطس 2009م صــدر قــرار مــن مجلــس الــوزراء يقضــي 
بفصــل شــطري جامعــة الملــك فيصــل فــي كل مــن الدمــام واإلحســاء إلــى جامعتيــن منفصلتيــن وبذلــك تأسســت 
جامعــة الدمــام لتحتفــظ بــاإلرث األكاديمــي لكليــات جامعــة الملــك فيصــل بالدمــام التــي يمتــد تاريخهــا ألكثــر مــن ثالثــة 

عقــود لتتوســع فــي الدمــام، القطيــف، الجبيــل، النعيريــة، الخفجــي، حفــر الباطــن ومــن ثــم قريــة العليــا.
• تم تغيير المسمى اإلداري من وكيل العميد إلى عميد القبول والتسجيل.
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• فــي نهايــة عــام 2009م أجريــت دراســة إمكانيــة اســتمرار نظــام ســجالت الطــالب بنفــس النظــام الموجــود آنــذاك 
)البانــر( أو اختيــار نظــام آخــر وفــي عــام 2010م تــم اختيــار نظــام جديــد لســجالت الطــالب )People soft  ( وتــم البــدء 

فــي تنفيــذ المشــروع فــي منتصــف 2010م علــى أن يتــم البــدء فــي اســتخدامه فــي العــام الجامعــي 2011م.
• زادت عــدد الكليــات إلــى 19 كليــة، صاحبهــا زيــادة فــي عــدد الموظفيــن ليصــل إلــى 30 موظــف واســتحداث 3 

مناصــب لــوكالء العمــادة )القبــول والتســجيل والخريجيــن(.
• فــي عــام 2011م تــم اختيــار نظــام ســجالت الطــالبPeople soft وتــم تحديــث البنيــة التحتيــة لالتصــاالت بيــن 
مبنــى العمــادة ومركــز تقنيــة المعلومــات، ممــا كان لــه األثــر الكبيــر فــي ســرعة إنجــاز األعمــال ، كمــا فــي عــام 2012م 
انتقلــت العمــادة مــن مبنــى 40الــى مبنــى D1فــي المدينــة الجامعيــة الجديــدة ، وفــي عــام 2014م بــدأ ربــط القبــول 
اإللكترونــي مــع برنامــج التعامــالت اإللكترونيــة الحكوميــة )يســر( كأول جامعــة تطبــق هــذا القــرار والــذي تقــوم بــه اآلن 

معظــم الجامعــات الســعودية.
• تحــت مظلــة عمــادة الدراســات الجامعيــة كان هنــاك مكتــب نســائي لمنســقة القبــول والتســجيل مــع فريــق عمــل 
مناظــر ألقســام العمــادة، ثــم تــم تحويــل المكتــب إلــى وكالــة عمــادة الدراســات الجامعيــة للقبول والتســجيل في شــهر 
صفــر مــن عــام 1436هـــ ثــم تــم تغييــر مســمى الوكالــة لتصبــح وكالــة عمــادة القبــول والتســجيل ألقســام الطالبــات 
بالراكــة عــام 1439هـــ لخدمــة شــطر الطالبــات فــي كليــات الراكــة ثــم تــم إنشــاء وكالــة عمــادة القبــول والتســجيل بمجمــع 
الكليــات الجامعيــة بالريــان فــي شــهر ذو القعــدة عــام 1436هـــ لخدمــة كليــات العلــوم، اآلداب، التربيــة والمجتمــع وفي 
عــام 2014م أيضــًا بــدأ العمــل فــي مشــروع طمــوح لنقــل جميــع بيانــات الخريجيــن والخريجــات القدامــى منــذ تأســيس 
الجامعــة عــام 1375هـــ وكذلــك الكليــات التابعــة لهــا وأصبحــت فــي ســجالت الطــالبPeople Soft  بعــدد يفوق 50000 
طالــب وطالبــة بحيــث يمكــن الحصــول علــى ســجل أي خريــج، كمــا بــدأ العمــل علــى االنتقــال مــن البيئــة الورقيــة إلــى 
اإللكترونيــة ونقــل الكثيــر مــن الخدمــات التقليديــة التــي يحتاجهــا الطالــب مــن البيئــة الورقيــة إلــى اإللكترونيــة لتصــل 
إلــى أكثــر مــن 20 خدمــة أكاديميــة كمــا صــدر فــي عــام 2014م قــرار المرســوم الملكــي بانفصــال كليــات المحافظــات 
الشــمالية ) النعيريــة، الخفجــي، قريــة العليــا وحفــر الباطــن( لتكــون نــواة لجامعــة جديــدة مســتقلة تحمــل اســم جامعــة 
حفــرا لباطــن وفــي عــام 2015م اكتمــل مشــروع نقــل جميــع بيانــات الخريجيــن والخريجــات القدامــى، وهــذا المشــروع  

لــم يســبق لجامعــة فــي المملكــة أن نفذتــه.

مرحلة االنطالق والنضج |

فــي عــام 2015م حصلــت الجامعــة علــى االعتمــاد المؤسســي مــن الهيئــة الوطنيــة للتقويــم واالعتمــاد األكاديمــي 
وكان تقييــم اللجنــة مميــزًا لخدمــات عمــادة القبــول والتســجيل، وتبــع ذلــك االعتمــاد البرامجــي لكثيــر مــن برامــج كليــات 
الجامعــة وفــي بدايــة عــام 2016م ُقــّدم مقتــرح لمجلــس الجامعــة بإنشــاء وحــدة الخدمــات االستشــارية ألنظمــة 
ســجالت الطــالب األكاديميــة لتقديــم الخدمــات االستشــارية للجامعــات والمؤسســات التعليميــة فيمــا يخــص تنفيــذ 
ودعــم أنظمــة ســجالت الطــالب ثــم تمــت الموافقــة عليــه وبــدأت الوحــدة مهامهــا فــي منتصــف 2016م  كمــا  
ســاهمت العمــادة بطاقمهــا الفنــي فــي وحــدة الخدمــات االستشــارية ألنظمــة ســجالت الطــالب األكاديميــة فــي 
نقــل البيانــات الخاصــة بســجالت طالبــات كليــات هــذه المحافظــات وســجالت طــالب كليــة المجتمــع التابعــة لجامعــة 
الملــك فهــد للبتــرول والمعــادن إلــى الخادمــات الخاصــة بالجامعــة الناشــئة جامعــة حفــرا لباطــن وازدادت عــدد الخدمــات 
اإللكترونيــة المقدمــة للطالــب مــن خــالل الخدمــة الذاتيــة إلــى30 خدمــة أكاديميــة يقدمهــا الطالــب مــن حســابه فــي 
النظــام كمــا تــم اســتحداث وحــدة خدمــات المســتفيدين فــي عــام 2017م التــي تقــوم بالــرد واالستفســار ومقابلــة 
جميــع مراجعــي العمــادة لجميــع الخدمــات مــن مــكان واحــد وفــي عــام 2018م تــم تقديــم خدمــة توصيــل وثائــق 

الخريجيــن عــن طريــق مقدمــي خدمــة توصيــل الوثائــق عــن طريــق البريــد الســعودي وأرامكــس.





الرؤية – الرسالة - القيم 
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الرؤية |

الريادة والتميز في خدمات القبول والتسجيل.

الرسالة |

تقديــم أجــود خدمــات القبــول والتســجيل باالســتثمار األمثــل للمــوارد لتحقيــق رضــاء المســتفيد وفــق شــراكة 
فاعلــة داخــل الجامعــة وخارجهــا.

القيم |

• العدالة 
التعامــل مــع جميــع المســتفيدين بموضوعيــة وتجــرد لضمــان تكافــؤ الفــرص وفــق ضوابــط موحــدة تتماشــى 

مــع األنظمــة واللوائــح.



18

دليل نظام إدارة الجودة لشؤون القبول والتسجيل 

• اإلحسان
المحــّرك الحقيقــي لإلتقــان فــي تقديــم الخدمــات بالمســتوى الــذي يتخطــى حــدود الواجــب، مــن خــال تطبيــق 

معاييــر ومقاييــس عاليــة الجــودة لضمــان الدقــة والســرعة والتحســين المســتمر.

• المسؤولية
 االلتزام باألداء األمثل للمهام وتحمل النتائج بما يحفظ حقوق المستفيدين.

• الشفافية
وضــوح اإلجــراءات والسياســات ونشــرها بمصداقيــة، وتشــجيع التفاعــل مــع اآلخريــن بمــا يكفــل حيــاة أكاديميــة 

مســتقرة.

• روح الفريق
تنمية القدرة على العمل الجماعي والتعاون لتحقيق أهداف ومهام مشتركة بمهارات متكاملة.

• اإلبداع
المســاهمة فــي إنتــاج األفــكار والحلــول األصليــة التــي تهــدف إلــى تنميــة أســاليب العمــل ودعــم المبــادرات 

اإليجابيــة.



المقدمة 



• تمهيد
• مبادئ الجودة 

• منهجية العمليات
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المقدمة

1. تمهيد |

تبنــت عمــادة القبــول والتســجيل بجامعــة اإلمــام عبــد الرحمــن بــن فيصل والمتمثلة فــي اإلدارة العليــا وكافة العاملين 
بهــا ثقافــة الجــودة كخيــار إســتراتيجي للتحســين والتطويــر المســتدام والمســتمر، ولتقييــم األداء وتصحيــح المســار، 
وتعظيــم النتائــج المتميــزة. مــن هــذا المنطلــق يأتــي إعــداد هــذا الدليــل ليتــالءم مــع مواصفــة اآليــزو 9001:2015 
وليســلط الضــوء علــى نظــام إدارة الجــودة فــي عمــادة القبــول والتســجيل، ابتــداًء مــن ســياق عمــل العمــادة وانتهــاء 

بالتحســين المســتمر الــذي تتبنــاه كقيمــٍة ُعليــا وثقافــٍة راســخٍة.

2. مبادئ الجودة  |

ــادئ الجــودة يجعــل منهــا القاعــدة األساســية التــي ُيبنــى عليهــا نظــام اإلدارة  ــي عمــادة القبــول والتســجيل لمب تبّن
ــادئ هــي:  ــر الجــودة بفاعليــة، وهــذه المب ــادئ ال يمكــن تحقيــق معايي ــر هــذه المب بأكملــه ومــن غي

   •  التركيز على العميل / المستفيدين.
   •  القيادة.

   •  مشاركة العاملين. 
   •  مفهوم العمليات. 

   •  التحسين.
   •  القرار المبني على األدلة.

   •  إدارة العالقات.
 

3. منهجية العمليات | 

• عـام
يعتمــد بنــاء نظــام إدارة الجــودة فــي عمــادة القبــول والتســجيل بجامعــة اإلمــام عبــد الرحمــن بــن فيصــل علــى منهجيــة 
العمليــات بصــرف النظــر عــن الهيــكل اإلداري والتنظيمــي، وكنمــوذج فّعــال أثبــت فعاليتــه فــي القــدرة علــى ضبــط 
أنشــطة العمــادة ابتــداًء مــن تحديــد مدخالتهــا وانتهــاًء بمخرجاتهــا مــرورًا بتقييــم كفاءتهــا مــن خــالل مؤشــرات لقيــاس 

أدائهــا مــن أجــل تحســينها وتوجيههــا نحــو األهــداف التــي تطمــح لتحقيقهــا. 
وتعطــي عمــادة القبــول والتســجيل بجامعــة اإلمــام عبــد الرحمــن بــن فيصــل أهميــة عاليــة للمخاطــر التــي يمكــن 
أن تقــع أثنــاء إنجــاز األنشــطة المختلفــة وماهــي اآلثــار المترتبــة علــى ذلــك وكيفيــة إدارتهــا وإيجــاد الخيــارات البديلــة 

ــة تحويلهــا إلــى فــرص تصــب فــي مصلحــة العمــادة والمســتفيدين.  وإمكاني

)PDCA ( دورة العمليات •
تــم بنــاء نظــام إدارة الجــودة فــي عمــادة القبــول والتســجيل بجامعــة اإلمــام عبــد الرحمــن بــن فيصــل بنــاء علــى دورة 

التحســين المســتمر )PDCA( كمــا تــم تطبيقهــا علــى كافــة العمليــات فــي العمــادة.

• إدارة المخاطر في عمادة القبول والتسجيل بجامعة اإلمام عبد الرحمن بن فيصل
لقــد تــم بنــاء نظــام إدارة الجــودة فــي عمــادة القبــول والتســجيل بجامعــة اإلمــام عبــد الرحمــن بــن فيصــل علــى أســاس 
منهجيــة التفكيــر المبنــي علــى المخاطــر وإدارة التعامــل معهــا )risk-based thinking( واســتجابة للمتغيــرات الســريعة 
والمفاجئــة التــي قــد تــؤدي إلــى انحــراف عــن األهــداف المخطــط لهــا وانخفــاض رضــا المتعامليــن واألطــراف ذات 

العالقة.
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Plan
خطط

Act
اتخذ اجراء

Do
نفذ

Check
تحقق

)PDCA( الشكل )1-3( دورة العمليات 

دائرة التحسين المستمر |





1 - المجال  
2 - المراجع

3 - التعريفات
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المجال - المراجع - التعريفات

1 - المجال    
     حرصــًا مــن عمــادة القبــول والتســجيل علــى تطويــر أداءهــا وتحســين الخدمــات المقدمــة للعمــالء ولجميــع الجهــات 
ذات العالقــة، ســعيًا وراء تحقيــق رضــا هــذه األطــراف وتجــاوز تطلعاتهــا، تقــوم العمــادة علــى تطبيــق المواصفــة 
الدوليــة اآليــزو 9001:2015 فــي ســبيل تحقيــق هــذه الغايــة. كمــا يتــم التأكيــد علــى أن متطلبــات نظــام إدارة الجــودة 

المحــددة فــي هــذا المعيــار مكملــة )وليســت بديلــة( للقانــون التعاقــدي والمتطلبــات التنظيميــة.

2 - المراجع

   •  المواصفة القياسية الدولية اآليزو 9001:2015 )نظام إدارة الجودة(.
   • المواصفة القياسية اآليزو 9000:2015 )أساسيات وتعريفات(.

   • المواصفة القياسية اآليزو 9004:2016 )إرشادات تطبيق نظام إدارة الجودة(.
 

3 - التعريفات 

• سياســة الجــودة: التــزام اإلدارة العليــا والعامليــن فــي عمــادة القبــول والتســجيل بقيــم الجــودة مثــل التركيــز علــى 
العميــل والتحســين المســتمر ...إلــخ، وهــي وثيقــة معتمــدة وموقعــة مــن قبــل عميــد القبــول والتســجيل، كمــا تــم 

نشــرها وإيصالهــا إلــى جميــع العامليــن بالعمــادة.

• الرؤية: تصف باختصار الطموحات التي تسعى العمادة لتحقيقها. 

• الرسالة: تصف الغاية التي من أجلها وجدت عمادة القبول والتسجيل بجامعة اإلمام عبد الرحمن بن فيصل.

• الهــدف: يصــف شــيئًا يجــب إنجــازه أو نقطــة مــن النقــاط المســتهدف الوصــول إليهــا، وينبغــي أن يكــون الهــدف 
ذكيــًا SMART، أي أنــه محــدد، قابــل للقيــاس، قابــل للتحقيــق، واقعــي ومرتبــط بزمــن.

• خطــة العمــل )الخطــة اإلســتراتيجية(: منهجيــة عمليــة محــددة للوصــول لنتائــج متفــق عليهــا لتحقيــق األهــداف 
اإلســتراتيجية.

ــر علــى التوجهــات االســتراتيجية للعمــادة  ــة أو الســلبية التــي تؤث ــة اإليجابي ــة: العوامــل الداخلي ــرات الداخلي • المؤث
والنتائــج المخطــط لهــا.

ــر علــى التوجهــات االســتراتيجية للعمــادة  ــة أو الســلبية التــي تؤث ــة اإليجابي ــة: العوامــل الخارجي ــرات الخارجي • المؤث
والنتائــج المخطــط لهــا مثــل: عوامــل البيئــة الخارجيــة، االقتصاديــة، القانونيــة، التقنيــة، التنافســية، االجتماعية...إلــخ.

• التحسين المستمر: ممارسة أنشطة وآليات لزيادة قدرة اإلدارة على تلبية المتطلبات.

• العمليــة: مجموعــة مــن األنشــطة المترابطــة تتــم تأديتهــا للوصــول إلــى مخرجــات معينــة أو متوقعــة مــن مدخــالت 
محددة.

• التحسين التصاعدي: نشاط متكرر لزيادة قدرة اإلدارة على تلبية المتطلبات.
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• األطراف المعنية باإلدارة: أي جهة قد تؤثر على نظام إدارة الجودة أو تتأثر به.

• اإلجراء: طريقة محددة وموثقة لتنفيذ نشاط أو عملية محددة.

• المطابقة: تلبية المتطلبات.

• عدم مطابقة: عدم تلبية المتطلبات.

• اإلجراء التصحيحي: عملية تهدف إلى تحديد وتصحيح سبب حدوث حالة عدم مطابقة لمنع تكرارها.

• التصحيح المباشـر: تصحيح حالة عدم مطابقة.

• السجل: وثيقة تحدد نتائج تم تحقيقها أو ُتقدم دلياًل على أنشطة تمت مثل: التقارير، النماذج...إلخ. 

• المراجعــة الداخليــة علــى نظــام الجــودة: عمليــة نظاميــة، مســتقلة وموثقــة تهــدف للحصول على براهين )ســجالت 
وتعريفــات وغيرهــا( وتقييمهــا بموضوعيــة لتحديــد مــدى تطبيــق المتطلبــات )اإلجــراءات والسياســات والقوانيــن 

وغيرهــا (.

• أسس المراجعة: المتطلبات التي يتم التأكد من تحقيقها في زيارات المراجعة.

• اآليزو: منظمة دولية غير ربحية لوضع المواصفات مركزها الرئيسي في سويسـرا.

ــال، تــم وضــع المواصفــة مــن قبــل  • اآليــزو 9001:2015: مواصفــة توضــح متطلبــات إنشــاء نظــام إدارة جــودة فعَّ
منظمــة اآليــزو وتــم إصدارهــا فــي ســنة 2015م.

• تفعيــل: تنفيــذ جميــع األنشــطة وتوفيــر جميــع المــوارد والمعلومــات الالزمــة لتنفيــذ العمليــات أو الشـــروط أو 
األعمــال، ويمكــن أن يتضمــن التفعيــل توظيــف الكــوادر المناســبة وتوفيــر البنــى األساســية واألدوات الالزمــة 

وتوفيــر النمــاذج والتقاريــر الالزمــة وتدريــب الموظفيــن علــى تلــك العمليــات والشـــروط واألعمــال.
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4- سياق عمل عمادة القبول والتسجيل بجامعة اإلمام عبد الرحمن بن فيصل

4 - 1 - فهم سياق عمل عمادة القبول والتسجيل
 

• تتولــى عمــادة القبــول والتســجيل بجامعــة اإلمــام عبــد الرحمــن بــن فيصــل أعمــال القبــول للطلبــة الجــدد والمنــح 
وأعمــال التحويــل الخارجــي والزيــارات الخارجيــة مــن خــارج الجامعــة وكذلــك أعمــال التســجيل للطــالب ومتابعــة تخريــج 
الطــالب والمتوقــع تخرجهــم وكمــا تعمــل علــى متابعــة شــؤون المكافــآت والســلف لطــالب جامعــة اإلمــام عبــد 

الرحمــن بــن فيصــل.
• تقــع عمــادة القبــول والتســجيل بجامعــة اإلمــام عبــد الرحمــن بــن فيصــل بمدينــة الدمــام بالمنطقــة الشــرقية 

الســعودية.  العربيــة  بالمملكــة 

• تــم تحديــد المؤثــرات / القضايــا الخارجيــة والداخليــة ذات الصلــة بالغــرض والتوجــه اإلســتراتيجي والتــي تؤثــر علــى 
قــدرة العمــادة علــى تحقيــق النتائــج المقصــودة لنظــام إدارة الجــودة كمــا يتــم مراقبــة واســتعراض المعلومــات حــول 

هــذه المؤثــرات الخارجيــة والداخليــة أثنــاء مراجعــة اإلدارة

المؤثرات الداخلية

التأثيراسم المؤثرنوع المؤثررقم

القيم 1
والثقافة

ترسيخ الثقافة التنظيمية داخل المنظمة التي يشعر فيها األفراد بحرية المشاركة 
بأفكارهم والمشاركة في حل المشكالت واتخاذ القرار واعتبار ذلك بمنزلة قاعدة 

أساسية في العمل.
إيجابي

إيجابيتطوير قدرات ومهارات العاملين وإشراكهم في التطوير.
االلتزام التام تجاه العميل الداخلي والخارجي وتحقيق احتياجات ورغبات العمالء 

إيجابيواالهتمام بشكاواهم ومقترحاتهم بما يحقق رضاهم.

2

المعرفة 
والجدارة 
)كفاءة 

العاملين(

إيجابيتوفير التدريب والحوافز للعاملين. 
إيجابيالتقييم المستمر للعاملين بالعمادة لتحقيق التميز في أداء منسوبي العمادة.

إيجابيوجود الخبرات الالزمة والتدريب وتنمية المهارات من خالل تدوير العمل.

الهيكل 3
إيجابيهيكل تنظيمي مرن يتناسب مع طبيعة عمل العمادة.التنظيمي

المهام 4
والصالحيات

تسهيل عملية التمكين والتفويض بين الرؤساء والمرؤوسين لرفع كفاءة األداء 
إيجابيالوظيفي.

سلبيتداخل الصالحيات والمهام بين األقسام والوحدات.

بيئة العمل5
إيجابيإيجاد بيئة عمل جاذبة ومحفزة للعاملين بالعمادة.

إيجابيتتسم بيئة العمل بالتعاون الجيد بين الوحدات واألقسام التابعة للعمادة.

التواصل 6
الداخلي

تنظيم االجتماعات الدورية واللقاءات بين منسوبي العمادة للبحث في مستجدات 
إيجابيالعمل.

إيجابيتشكيل فرق العمل باإلدارات.

الموارد7
توفير الموارد البشرية في حال احتياج العمادة ووجود نقص في العاملين والموارد 

التقنية مثل توفير األجهزة اإللكترونية والمستلزمات المكتبية والموارد المالية 
وتخصيص ميزانية مناسبة الحتياج العمل.

إيجابي

8

جدول 
العمليات 
اإلدارية 
والفنية 
بالعمادة

إضافة جدول العمليات اإلدارية والفنية بالعمادة لتنسيق األعمال في أقسام 
إيجابيالعمادة بما يضمن عدم التداخل بين الصالحيات والتفاوت بالمواعيد.
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4 - 2 - احتياجات وتوقعات األطراف المعنية
 

قامــت العمــادة بتحديــد األطــراف التــي تؤثــر علــى عمــل العمــادة أو تتأثــر بهــا نظــرًا لتأثيرهــا الفعلــي أو الُمحتمــل علــى 
تقديــم الخدمــات بصــورة مســتمرة بمــا ُيلبــي متطلبــات العمــالء / المســتفيدين والمتطلبــات القانونيــة والتنظيميــة 

المعمــول بهــا، ومــن ثــم تــم تحديــد احتياجــات كل طــرف ومتطلباتــه، كمــا يتضــح فــي اآلتــي

1. إدارة الجامعــة: االلتــزام باللوائــح التنظيميــة للجامعــة وااللتــزام بالتقويــم الزمنــي والمواعيــد األكاديميــة بشــكل 
ســنوي.

2. العمــادات المســاندة: توفيــر البيانــات الالزمــة لتكامــل الخدمــات بيــن العمــادات مثــل عمــادة الســنة التحضيريــة 
ــط مــع العمــادة فيمــا  ــي ترتب ــب مــع العمــادة وعمــادة شــؤون الطــالب والت ــة للطال وارتباطهــا باإلجــراءات األكاديمي
يخــص اإلجــراءات المتعلقــة بالطالــب والخريــج وعمــادة االتصــاالت وتقنيــة المعلومــات ودورهــا فــي تفعيــل حســابات 
الطــالب والتكامــل مــع أنظمــة الجامعــة وعمــادة الجــودة واالعتمــاد األكاديمــي وارتباطهــا مــع العمــادة فيمــا يخــص 

متابعــة إدارة المخاطــر وإدارة نظــام الجــودة.  
3. كليــات الجامعــة: االلتــزام بعالقــات مميــزة مــع الكليــات وحــل المشــكالت التــي تواجــه الكليــات فيماهــو مــن 
اختصــاص العمــادة إذا كانــت مشــكلة تقنيــة فــي نظــام ســجالت الطــالب ودعــم إجــراءات التســجيل من إدخــال الدرجات 

والجدولــة ومتابعــة اإلجــراءات األكاديميــة.
4. الطــالب: التواصــل الفّعــال مــع الطــالب والشــفافية فــي التعامــل وتقديــم الخدمــة المطلوبــة وفــق جــودة عاليــة 

وحفــظ وحمايــة ســجله وتحقيــق مســتوى رضــا عاليــًا.
ــات تتناســب مــع  ــر المهــارات والقــدرات، صالحي ــل وتطوي ــة عمــل مناســبة، تأهي ــر بيئ ــادة: توفي ــي العم 5. موظف

المهــام وتشــجيع العامليــن وتحفيزهــم.

المؤثرات الخارجية

التأثيراسم المؤثرنوع المؤثررقم

المتطلبات القانونية 1
واللوائح التنظيمية

إيجابيالئحة الدراسة واالختبارات بالجامعة.

إيجابيوزارة التعليم.

إيجابيعمادة الجودة واالعتماد األكاديمي.

المؤثرات 2
االقتصادية

إيجابيالتوجه اإلستراتيجي للمملكة العربية السعودية.

إيجابيالدعم الحكومي.

إيجابيارتباط الجامعة مع المجتمع المحيط من خالل عقد شراكات مجتمعية.العوامل االجتماعية3

إيجابيالتطور التقني المتسارع في شتى المجاالت.التقنية4

اتفاقيات التعاون مع عمادة الجودة واالعتماد األكاديمي فيما يخص إدارة االتفاقيات الداخلية5
إيجابيالجودة والحصول على شهادة اآليزو.
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4 - 3 - مجال تطبيق نظام إدارة الجودة
 يتــم تطبيــق متطلبــات المواصفــة القياســية اآليــزو9001:2015 فــي عمــادة القبــول والتســجيل بجامعــة اإلمــام عبــد 

الرحمــن بــن فيصــل علــى المجــال التالــي:
شــؤون القبــول والتســجيل وتشــمل ) أعمــال القبــول للطلبــة الجــدد والمنــح وأعمــال التحويــل الخارجــي والزيــارات 
الخارجيــة مــن خــارج الجامعــة وأعمــال التســجيل للطــاب ومتابعــة تخريــج الطــاب والمتوقــع تخرجهــم ومتابعــة شــئون 

المكافــآت والبــدالت الخاصــة بالمنــح الخارجيــة لطــاب جامعــة اإلمــام عبــد الرحمــن بــن فيصــل (
ويتــم التطبيــق علــى جميــع اإلدارات واألقســام والوحــدات داخــل عمادة القبول والتســجيل ويســتثنى مــن المواصفة 

البنــود اآلتية:
ــم الخدمــات وال يســتلزم  ــث إن طبيعــة التشــغيل هــي تقدي ــاس حي ــة والقي ــد 5.1.7 الفقــرة )و( مــوارد المراقب • بن

تقديــم أي أدوات قيــاس.
• بند 3.8 حيث إن طبيعة التشغيل هي تقديم الخدمات من العمادة وال تتطلب القيام بعمليات التصميم.

• بنــد 1.5.8 الفقــرة )و( إقــرار صالحيــة العمليــات حيــث إن طبيعــة التشــغيل هــو تقديــم الخدمــات وال يوجــد عمليــات 
خاصــة ويتــم التحقــق مــن كافــة مخرجــات عمليــات نظــام إدارة الجــودة.

4 - 4 - نظام إدارة الجودة والعمليات المنبثقة منه 
قامــت عمــادة القبــول والتســجيل بجامعــة اإلمــام عبــد الرحمــن بــن فيصــل بإنشــاء نظــام إدارة الجــودة وتطبيقــه علــى 
ــة وتطبيقــه علــى كافــة عملياتهــا، مــع مراقبتهــا بشــكل دوري ومســتمر مــن  اإلدارات واألقســام والوحــدات الفرعي

أجــل تحســينه وتطويــره.
قامت إدارة عمادة القبول والتسجيل ببناء نظام إدارة الجودة من خال منهجية العمليات، على النحو اآلتي :

  • تحديد العمليات الرئيسية والمساندة.
  • تحديد مدخالت ومخرجات كل عملية.

  • تحديد تداخل هذه العمليات وتكاملها.
  • تحديد آليات لمراقبة وضبط العمليات وقياس فعاليتها وكفاءتها.

  • تحديد الموارد الالزمة لكل عملية.
  • تحديد الصالحيات والمسئوليات في كل عملية.
  • تحديد المخاطر والفرص المؤثرة على العمليات.

  • تقييم العمليات بناء على المؤشرات المحددة لكل عملية لتحسينها.

رضــا 
المستفيدين

َنِفذ

اتخذتحقق
إجراء

خِطط

نتائج نظام 
إدارة الجودة

المنتجات 
والخدمات

نظام إدارة الجودة )4(

متطلبات 
المستفيدين

المنشأة 
وسياقها )4(

احتياجات وتوقعات 
األطراف المعنية 

ذات الصلة )4(

الشكل )1-4( يبين خارطة العمليات في عمادة القبول والتسجيل بجامعة اإلمام عبد الرحمن بن 
فيصل، موضحة تداخل هذه العمليات وتكاملها لتحقيق أهداف العمادة

الدعم )7(،
التشغيل )8(

القيادة )5(

التحسين 
)10(

تقييم 
التخطيط )6(األداء )9(
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خارطــة العمليــات فــي عمــادة القبــول والتســجيل بنــاء علــى المواصفــة القياســية لآليــزو 9001:2015 هــي 
تمثيــل لهيــكل هــذه المواصفــة القياســية الدوليــة فــي دورة ( خطــط – نفــذ – تحقــق – اتخــذ إجــراء )، حيــث تتــوزع 

العمليــات علــى المعاييــر كمــا يلــي :

العمليات التي تندرج تحت هذا المعياراسم المعيار

سياق عمادة القبول 
والتسجيل بجامعة اإلمام 

عبد الرحمن بن فيصل

تحديد المؤثرات الداخلية والخارجية، تحديد متطلبات األطراف المعنية، طبيعة عمل عمادة القبول 
والتسجيل ونطاق عملها.

القيادة
وضع سياسة وأهداف الجودة، اإلشراف على جميع اإلدارات والفروع وأنشطتها وضمان 

تكاملها وتأمين الدعم اإلداري الالزم والموارد الضرورية لرفع كفاءة العمليات مع تحديد األدوار 
والمسؤوليات والصالحيات

ضبط المخاطر واستغالل الفرص، متابعة الخطط االستراتيجية ووضع أهداف مستقبلية للجودة.التخطيط

ضبط المعلومات الموثقة وإجراءات الموارد البشرية والخدمات المساندة واالتصاالت اإلداريةالدعم

القبول – التسجيل -شؤون الخريجين – خدمة المستفيدينالعمليات التشغيلية

مراجعة اإلدارة - التدقيق الداخلي – إصدار ومتابعة حاالت عدم المطابقة.تقييم األداء

التحسين المستمر ومتابعة حاالت عدم المطابقة واإلجراءات التصحيحية.التحسين

الشكل )2-4( توزيع العمليات في عمادة القبول والتسجيل بجامعة اإلمام عبد الرحمن بن فيصل 

رضا األطراف المعنية 

التحسين المستمر

الموارد البشرية
المستودع والعهد

القبول

الشؤون الفنية
خدمة المستفيدين

التسجيل

المكافآت
ضبط الوثائق

الخريجين

المراجعات الداخلية
االتصاالت اإلدارية

تحديد متطلبات األطراف المعنيةتحديد المخاطر والفرص

تحديد المؤثرات الداخلية والخارجية العمليات الرئيسية للعمادة



القيادة 

5



5-1 - القيادة وااللتزام
5-2 - سياسة الجودة

5-3 - األدوار والمسؤوليات
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5 - القيادة

5 - 1 - القيادة وااللتزام
5 - 1 - 1 - عام

إن اإلدارة العليــا بعمــادة القبــول والتســجيل بجامعــة اإلمــام عبــد الرحمــن بــن فيصــل أخــذت علــى عاتقهــا االلتــزام 
بدعــم وقيــادة نظــام إدارة الجــودة بشــكل مســتدام مــن خــالل:

• المتابعة الدقيقة لضمان فعالية نظام اإلدارة: التقارير الدورية، المراجعة اإلدارية...إلخ.
• التأكــد مــن إن الرؤيــة والرســالة وأهــداف الجــودة قــد تــم تحديدهــا بنــاًء علــى طبيعــة عمــل العمــادة وتوجهاتهــا 

اإلســتراتيجية.
• تكامل نظام إدارة الجودة مع كافة أعمال وأنشطة عمادة القبول والتسجيل.

• ترســيخ الثقافــة المبنيــة علــى إدارة العمليــات وتوقــع المخاطــر: حصــر المخاطــر بشــكل دوري والتخطيــط للتعامــل 
معهــا وتقليــل أثرهــا.

• التأكــد مــن توفــر المــوارد الالزمــة لنجــاح عمــل عمــادة القبــول والتســجيل: توفيــر المــوارد التقنيــة والمعرفيــة 
والبشــرية.

• التأكد من تحقيق نظام إدارة الجودة للنتائج المخطط لها )تنفيذ الخطة اإلستراتيجية(.
• مشــاركة ودعــم العامليــن وتوجيههــم للمســاهمة فــي رفــع كفــاءة نظــام إدارة الجــودة في عمادة القبول والتســجيل 

مــن خــالل االجتماعــات واللقــاءات وفــرق العمل.. إلخ.
ــر  ــة العمــل وتطوي ــز وتحســين بيئ ــج التحســين كقيمــة وثقافــة مــن خــالل مشــاريع التحســين كالجــودة والتمي • تروي

العمليات...إلــخ.
• دعم أية أدوار قيادية أخرى تساهم في تطبيق ودعم نظام إدارة الجودة )عقد الدورات التوعوية(.

5 - 1 - 2 - التركيز على المستفيدين 

تقــوم عمــادة القبــول والتســجيل بجامعــة اإلمــام عبــد الرحمــن بــن فيصــل بالتأكــد مــن تحديــد احتياجــات المســتفيدين 
ــول والتســجيل  ــا أو المســتفيد النهائــي )الطــالب( مــن خدمــات عمــادة القب مــن خدمــات اإلدارة ســواء اإلدارة العلي
وتلبيتهــا بهــدف تحســين رضاهــم، ويحــرص ســعادة عميــد القبــول والتســجيل علــى االلتقــاء بالجهــات ذات العالقــة 
بعمــادة القبــول والتســجيل دوريــًا لمناقشــة الخطــط اإلســتراتيجية للعمــادة ودراســة كيفيــة تحقيقهــا مــن خــالل نظــام 

إدارة الجــودة.
كمــا تتأكــد إدارة العمــادة مــن وعــي موظفيهــا بأهميــة تلبيــة متطلبــات المســتفيدين وتقــوم إدارة تطويــر األعمــال 
عــن طريــق مركــز االتصــال بتلقــي أيــة شــكوى مــن المســتفيدين وتوجيههــا إلــى اإلدارة المعنيــة لمعالجتهــا واتخــاذ 

اإلجــراءات التصحيحيــة الالزمــة لتجنــب تكرارهــا مســتقباًل.
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5 - 2 -  سياسة  الجودة
5 - 2 - 1 -  وضع  سياسة  الجودة

 
وضعــت عمــادة القبــول والتســجيل بجامعــة اإلمــام عبــد الرحمــن بــن فيصــل سياســة الجــودة  ويلتــزم القطــاع 
بمــا يتناســب مــع الســياق العــام والتوجــه اإلســتراتيجي للعمــادة، وبمــا يســاهم فــي تحديــد األهــداف وااللتــزام 

بالمتطلبــات وترســيخ ثقافــة التحســين المســتمر. 
و تنص سياسة الجودة  على ما يلي   :

الشكل )1-5-2( سياسة الجودة في عمادة القبول والتسجيل بجامعة اإلمام عبد الرحمن بن فيصل
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5-2-2 - نشر سياسة الجودة

قامت عمادة القبول والتسجيل بإيصال سياسة الجودة من خالل:
• تبني سياسة الجودة من اإلدارة العليا للعمادة.

• نشــر سياســة الجــودة مــن خــالل قنــوات التواصــل المختلفــة مــع توضيــح المفاهيــم المنبثقــة عنهــا مــن أجــل العمــل 
. بها

• توفير سياسة الجودة لألطراف المعنية حيثما كان ذلك مناسبًا.

5 - 3 - تحديد المسئوليات واألدوار والصالحيات اإلدارية

قامت إدارة عمادة القبول والتســجيل بجامعة اإلمام عبد الرحمن بن فيصل بتحديد األدوار الوظيفية والمســئوليات 
والصالحيــات مــن خــالل الهيــكل التنظيمــي والوصــف الوظيفــي المحــدد والمعتمــد مــن قبــل المديــر التنفيــذي 
كمــا مــن الممكــن أن يصــدر المديــر التنفيــذي بشــكل دوري قــرارًا يوضــح األدوار الوظيفيــة اإلضافيــة لــكل اإلدارات 
والوحــدات الفرعيــة مــع تحديــد الصالحيــات إذا تطلــب األمــر، كمــا تقــوم إدارة العمــادة بالتحقــق مــن فاعليــة الهيــكل 
اإلداري وجــدول الصالحيــات فــي تحقيــق سياســة وأهــداف الجــودة وإدارة أيــة تغييــرات قــد تؤثــر علــى نظــام الجــودة.

يشمل الهيكل اإلداري لعمادة القبول والتسجيل كما هو موضح بمخطط الهيكل اإلداري في الشكل التالي:

الشكل )2-5-3( مخطط الهيكل اإلداري في عمادة القبول والتسجيل بجامعة اإلمام عبد الرحمن بن فيصل 

5 - القيادة

عميد القبول والتسجيل

شؤون القبول

منسق 
القبول

منسق 
خريجين

إداري

أمين 
مستودع

فني مسجل

رئيس قسم 
القبول

رئيس قسم 
الخريجين

وحدة الموارد 
البشرية

رئيس قسم 
الشؤون الفنية

رئيس قسم 
التسجيل

وحدة خدمة 
المجتمع

رئيس قسم 
المستفيدين

وحدة اإلتصاالت 
اإلدارية

مستودع

رئيس قسم 
المكافآت

منسق خدمة 
المجتمع

منفذ 
خدمة

منسق 
اتصاالت إدارية منسق 

مكافآت

شؤون الخريجينشؤون التسجيل

00وحدة الجودة

0102030405

منسق الجودة

مدير الشؤون الشؤون الفنية
اإلدارية والمالية
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التخطيط

6



6-1 -اإلجراءات الخاصة بمواجهة المخاطر 
واستغالل الفرص

6-2 - أهداف الجودة
6-3 - التخطيط للتغيرات
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6 - التخطيط

6--1 اإلجــراءات المتبعــة لتحديــد المخاطــر والفــرص فــي عمــادة القبول والتســجيل بجامعة 
اإلمــام عبــد الرحمــن بــن فيصل

6-1-1 مــن خــالل تحديــد المؤثــرات الداخليــة والخارجيــة التــي تؤثــر علــى أداء عمــادة القبــول والتســجيل، 
باإلضافــة إلــى تحديــد األطــراف المعنيــة بالعمــادة، فــإن إدارة عمــادة القبــول والتســجيل تراجــع بشــكل 

دوري المخاطــر والفــرص المؤثــرة علــى العمــادة، وذلــك مــن أجــل:

   أ. ضمان أن نظام إدارة الجودة قد حقق النتائج المرجوة.
   ب. تعظيم الفرص واستغاللها.
   ج. تقليل اآلثار السلبية للمخاطر.

   د. تحقيق التحسين المستمر. 

6-1-2 قامت عمادة القبول والتسجيل لمواجهة المخاطر بإنشاء إجراء يتضمن ما يلي:

  • وضع الخطط الكفيلة بالتعامل مع المخاطر المحتملة.
  • ادراج هــذه الخطــط ضمــن اإلجــراءات واألنشــطة فــي عمــادة القبــول والتســجيل ضمــن نظــام إدارة متكامــل 

وشــامل.
  • تقييــم مــدى فعاليــة هــذه األفعــال المتبعــة لمواجهــة المخاطــر بشــكل دوري، حســب أثــر كل خطــر علــى الخدمــات 

التــي تقدمهــا العمــادة.

IAU-DAR-00 - 00 - 01)01( إجراء إدارة المخاطر والفرص

6--2 أهداف الجودة والتخطيط لتحقيقها

6-2-1 قامــت إدارات العمــادة بصياغــة األهــداف بنــاًء علــى خطة إســتراتيجية تنطلق من رؤية، ومنســجمة 
مــع سياســة الجــودة وتتضمــن هــذه الخطــة مجموعــة من األهــداف الذكيــة )SMART( لتحقيق مســتويات 

متقدمــة فــي تقديــم خدمــات متميزة لمســتفيدي العمادة.

يتــم مراقبــة وقيــاس هــذه األهــداف بشــكل دوري مــن خــالل تقاريــر اإلنجــاز التــي تناقــش بشــكل ربــع ســنوي ويقــوم 
رئيــس لجنــة الجــودة بمتابعــة تقاريــر اإلنجــاز ودعــم إداراتهــا المختلفــة لتحقيــق األهــداف.

متضمنــة  االســتراتيجية  األهــداف  بتحقيــق  الكفيلــة  الخطــط  بوضــع  العمــادة  إدارات  قامــت   2-2-6
القيــاس. ومؤشــرات  لإلنجــاز  الزمنيــة  والجــداول  الالزمــة  والمــوارد  المســئوليات 
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6 -3 - التخطيط للتغيرات

تتعامل العمادة مع عملية التغيير في نظام إدارة الجودة من خالل:
  • تحديد الحاجة الحقيقية للتغيير ومدى آثارها المحتملة على الخدمات المقدمة للمستفيد.

  • مدى توفر الموارد الالزمة للتغيير. 
  • تحديد المسئوليات والصالحيات إلدارة عملية التغيير.  

IAU-DAR-00 - 00 - 02)01(   إجراء التخطيط للتغييرات     



الدعــم

7



7-1 -الموارد
7-2 - الكفاءة
7-3 - التوعية

7-4 - التواصل
7-5 - المعلومات الموثقة 
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7 - الدعم

7-1 - الموارد
7-1--1 عـام   

قامــت اإلدارة العليــا للعمــادة بتوفيــر المــوارد الالزمــة لتطبيــق نظــام إدارة الجــودة بــاإلدارة وتحســينه كلمــا دعــت 
ــة فــي العمــادة حيثمــا أمكــن. ــر المــوارد الداخلي الضــرورة، مــن خــالل توفي

7-1-2 - األفراد والعاملون بالعمادة 
 تعتمــد عمــادة القبــول والتســجيل علــى مجموعــة مــن العامليــن ذوي الكفــاءة الالزمــة لتحقيــق متطلبــات نظــام إدارة 

الجــودة والتحكــم فــي العمليــات.

7 -1 -3 - البنية التحتية 
ــر البنيــة األساســية الالزمــة مــن مكاتــب ومرافــق  ــا للعمــادة بالتنســيق مــع إدارة الجامعــة بتوفي  تقــوم اإلدارة العلي

ــن الخاصــة بأعمــال العمــادة. وأدوات وبرامــج للموظفي

7-1-4 - البيئة العامة لتشغيل العمليات
 تقــوم إدارة العمــادة بتوفيــر بيئــة عمــل تســاعد علــى تحقيــق المطابقــة للمتطلبــات حيــث يتــم تنفيــذ األعمــال بالقطــاع 

والتأكــد مــن أن بيئــة العمــل تتميــز بمــا يلــي: 
  • أمنة، مريحة وهادئة.

  • خالية من التعقيدات النفسية والعاطفية.
 تشمل بيئة العمل التحفيز لمنسوبي العمادة من الموظفين وتوفير ظروف مناسبة لتحقيق المتطلبات. 

7-1-5 - موارد المراقبة والقياس 
 هذا البند غير مطبق حيث أن طبيعة التشغيل هي تقديم الخدمات وال يستلزم تقديم أي أدوات قياس.

7-1-6 - إدارة المعرفة
 يتم إدارة وتداول المعرفة في عمادة القبول والتسجيل بجامعة اإلمام عبد الرحمن بن فيصل من خالل: 

قنــوات التواصــل المختلفــة ومــن خــالل اللقــاءات وورش العمــل وفــرق العمــل وكذلــك مــن خــالل تأهيــل القيــادات 
فــي العمــادة وعمليــات الــدوران الوظيفــي داخــل العمــادة باإلضافــة إلــى نقــل المعرفــة إلــى العامليــن الجــدد مــن 

خــالل برامــج التدريــب علــى رأس العمــل.
يتكون المخزون المعرفي لعمادة القبول والتسجيل من نوعين للمصادر: 

المصادر الداخلية |
• إجراءات العمل ودليل الجودة واللوائح والسياسات الداخلية والتي تعتبر ملكية فكرية خاصة بعمادة   

فيصــل. بــن  الرحمــن  عبــد  اإلمــام  بجامعــة  والتســجيل  القبــول 
• الخبرات العملية للموظفين في العمادة.

• الدروس المستفادة من حلقات االجتماعات الدورية للموظفين.
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المصادر الخارجية |
• المواصفات القياسية المحلية والعالمية مثل مواصفة اآليزو .......إلخ.

• المؤتمرات والمنتديات. 
• التغذية الراجعة من الجهات ذات العالقة.

7-2 - الكفاءات
 تقوم اإلدارة في عمادة القبول والتسجيل للتحقق من كفاءة الموظفين في مواقعهم بما يلي: 

• تحديد الكفاءات والجدارات المطلوبة لتنفيذ األنشطة المتعلقة بعمليات العمادة والعمليات المساندة.
• تغطيــة االحتياجــات التدريبيــة للعامليــن بالعمــادة مــن خــالل المشــاركة فــي الــدورات التدريبيــة التــي توفرهــا العمــادة 

والجامعــة مــن خــالل التــدرج الوظيفــي، باإلضافــة إلــى البرامــج الموجهــة.
• توظيف الكفاءات من خارج عمادة القبول والتسجيل حسب االحتياج وضمن اللوائح المعمول بها في العمادة.

• تحفــظ الســجالت التــي تتعلــق بجــدارة الموظفيــن ومؤهالتهــم وخبراتهــم الســتخدامها فــي التخطيــط لتأميــن 
الكفــاءات الالزمــة بشــكل مســتمر وعنــد الطلــب.

7-3 - التـوعـية
تحرص إدارة عمادة القبول والتسجيل على توعية الموظفين لديها بما يلي:

• سياسة الجودة.
• أهداف الجودة.

• مدى مساهمة الموظفين كافة في رفع أداء اإلدارة وتحقيق النجاح المستدام.
• اآلثار السلبية لعدم تطبيق مبادئ الجودة.

• التدريب والتقييم المستمر لألفراد العاملين بالعمادة.
• االجتماعات الدورية واجتماع مراجعة اإلدارة والذي يعرض فيه سياسة وأهداف الجودة ومؤشرات األداء.

7-4 - االتصال الداخلي والخارجي 
قامــت عمــادة القبــول والتســجيل بتحديــد احتياجــات التواصــل الداخلــي والخارجــي مــن خــالل تحديــد الجهــات المعنيــة 
وآليــات التواصــل واألوقــات المحــددة لذلــك مــع تحديــد المســئوليات والمــوارد الالزمــة لذلــك، كمــا قامــت العمــادة 

بإنشــاء آليــة مناســبة لالتصــاالت الفعالــة عــن طريــق:
• قنوات االتصال الداخلية بين مختلف مستويات وأنشطة العمادة.

• استقبال وتوثيق واالستجابة لالتصاالت الصادرة والواردة بالجهات الخارجية.

                                                         
    IAU-DAR-05 - 03 - 01)01( إجراء االتصاالت اإلدارية
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 7-5 - المعلومــات الموثقــة فــي عمــادة القبــول والتســجيل بجامعــة اإلمــام عبــد الرحمــن بــن 
فيصــل        

7-5-1 - عـام 
     يتضمــن نظــام إدارة الجــودة لعمــادة القبــول والتســجيل جميــع الوثائــق التــي تؤثــر فــي أداء اإلدارة وتســاهم فــي 
التحســين المســتمر كسياســة الجــودة، اإلجــراءات، الســجالت، اللوائــح والسياســات الداخليــة، الوثائــق الخارجية...إلــخ.                                                         

7-5-2 - إنشاء وتحديث الوثائق في عمادة القبول والتسجيل  
• لدى إنشاء الوثائق في عمادة القبول والتسجيل، يتم تعريفها وتمييزها من خالل نظام ترميز خاص بالعمادة.

• التنسيق مثل: اللغة ومصادر البرامج، وكذلك الوسائط المناسبة مثل: الوسائط الورقية واإللكترونية.
• يتم االحتفاظ بالوثائق على نظام إلكتروني للعمادة.

• يتم مراجعة الوثائق من قبل مالكي الوثائق )أصحاب العمليات( واعتمادها من مدراء اإلدارات.

7-5-3 - ضبط المعلومات الموثقة في عمادة القبول والتسجيل
• يتم االحتفاظ بالسجالت وفقًا إلجراء ضبط المعلومات الموثقة.

• جميــع الســجالت يتــم الحفــاظ عليهــا وصيانتهــا وتعريــف مــدة االحتفــاظ بهــا حتــى تبقــى مقــروءة ويســهل التعــرف 
. عليها

• فــي بدايــة كل عــام، يقــوم مســؤول الوثائــق بتوجيــه جميــع الموظفيــن المعنييــن لمراجعــة ســجالتهم لتحديــد 
الســجالت المنتهيــة الصالحيــة وســوف يقــوم بحصــر الســجالت التــي تخطــت فتــرة صالحيتهــا وتجميعهــا وإتالفهــا.

  IAU-DAR-00 - 00 - 06)01( إجراء تنظيم وضبط المعلومات الموثقة
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8 - التشغيل 

8 - 1 - تخطيط وضبط العمليات لإلدارة
• تتــم إدارة العمليــات التشــغيلية وتقديــم الخدمــات مــن خــالل إجــراءات مخططــة ومتسلســلة تبــدأ مــن تحديــد 

الخارجيــة.  والجهــات  المســتفيدين  متطلبــات 
• يتم التحقق من توفر كافة الموارد الالزمة لتنفيذ عمليات التشغيل وتقديم الخدمات.

ــات التشــغيل ضمــن المــدة المقــررة للتحقــق مــن مــدى فعاليتهــا  ــق المتعلقــة بعملي ــم االحتفــاظ بكافــة الوثائ • يت
ــى تحســينها. والعمــل عل

• فــي حالــة حــدوث أيــة تغييــرات يتــم اتخــاذ اإلجــراءات الالزمــة لضمــان عــدم حــدوث أيــة آثــار غيــر مرغوبــة قــد تؤثــر علــى 
العمليــات أو علــى رضــا المتعامليــن أو الجهــات ذات العالقة.

• العمليــات التــي تنفــذ عــن طريــق مــزود خارجــي يتــم التخطيــط المســبق لهــا مــع الجهــة المــزودة لتحديــد المتطلبــات 
واإلطــار العــام، ويتــم ضبــط ومراقبــة تلــك العمليــات مــن قبــل اإلدارات ذات العالقــة.

8 - 2 - متطلبات الخدمات
8-2-1 - التواصل مع العمالء والجهات الخارجية

 يتم التواصل مع العمالء والجهات الخارجية من أجل:
  • تحديد متطلبات الخدمات.

  • استالم الطلبات والتغيرات وتحديد كيفية التعامل مع تلك التغييرات.
  • استقبال أية مالحظات أوشكاوى أواقتراحات حول الخدمات المقدمة. 

  • االتفاق على أية متطلبات إضافية احترازية لمواجهة أية عوائق أو عقبات.

8-2-2 - تحديد متطلبات الخدمات
تقوم إدارة عمادة القبول والتسجيل بتحديد متطلبات الخدمات المقدمة للجهات ذات العالقة ويتم التأكد من أن: 

  • متطلبــات الخدمــات تــم تعريفهــا شــاملة المتطلبــات القانونيــة والتشــريعية ذات العالقــة والمتطلبــات المعمــول 
بهــا فــي عمــادة القبــول والتســجيل بجامعــة اإلمــام عبــد الرحمــن بــن فيصــل.
  • مقدرة العمادة على تلبية المطالبات ذات العالقة بالخدمات المقدمة. 

 8-2-3 - مراجعة متطلبات الخدمات
 تقــوم إدارة عمــادة القبــول والتســجيل بمراجعــة كافــة المتطلبــات المتعلقــة بالخدمــات قبــل تقديمهــا، وتشــمل هــذه 

المتطلبات: 
  • احتياجات المستفيدين والجهات الخارجية المتفق عليها.  

  • أية متطلبات ضرورية لتنفيذ عمليات تقديم الخدمات وإن لم يتم ذكرها في االتفاقيات. 
  • متطلبات تتعلق بأنظمة وزارة التعليم العالي وسياساتها.

  • المتطلبات القانونية مثل لوائح وزارة التعليم العالي.
  • أية تغييرات على ما تم االتفاق عليه، وكيفية ترتيبها.

يتم االحتفاظ بكافة الوثائق المتعلقة بمراجعة متطلبات الخدمات وكل ما يستجد من متطلبات.
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 8-2-4 - التغييرات على متطلبات الخدمات
 عندمــا يتــم إحــداث أي تغييــر علــى متطلبــات الخدمــات، يتــم التحقــق مــن وصول الوثائق ذات العالقة إلى األشــخاص 

المعنيين من خالل التنســيق بين اإلدارات ذات العالقة. 

8-3 - تصميم وتطوير المنتجات والخدمات
 هــذا البنــد غيــر مطبــق حيــث أن طبيعــة التشــغيل للمركــز هــي خدمــات القبــول والتســجيل للطــالب وال تتطلــب إجــراء 

عمليــات تصميميــة.

8-4 - ضبط العمليات والخدمات التي تتم من مزود خارجي
تتم بعض العمليات داخل العمادة عن طريق جهات خارجية من داخل الجامعة مثل:

  • التدريب للموظفين من عمادة الموارد البشرية.
  • ساند للخدمات التقنية للموظفين من عمادة تقنية المعلومات.
  • االحتياجات المكتبية من إدارة المستودعات الرئيسية بالجامعة.

  • المطبوعات من مطبعة الجامعة.

8-5 - تقديم المنتجات والخدمات
8-5-1 - ضبط األنشطة المتعلقة بتقديم الخدمات

هذا البند غير مطبق حيث أن طبيعة التشغيل هو تقديم الخدمات وال يوجد عمليات خاصة ويتم التحقق من كافة 
مخرجات عمليات نظام إدارة الجودة.

8-5-2 - التعريف والتمييز 
يجب على عمادة القبول والتسجيل استخدام الوسائل المناسبة لتمييز المخرجات متى كان ذلك ضروريًا للتأكد من 

مطابقة الخدمات حيث يتم تمييز وتعريف الملفات وطلبات الطالب بكل عميل وترميزها لسهولة الوصول إليها.

8-5-3 - الممتلكات الخاصة بالعمالء والمزودين الخارجيين
يجب على عمادة القبول والتسجيل أن تولي عناية بممتلكات الطالب حينما تكون تحت سيطرة العمادة أو 

مستخدمة بواسطتها مثل األوراق الخاصة والمعلومات الخاصة مثل أرقام الحسابات والوثائق الشخصية ووثائق 
التخرج.

ويجب على العمادة تمييز ممتلكات المستفيدين الموجودة لديها بغرض االستخدام أو إدخالها في الخدمات وفي 
حالة فقد أو تلف أي ممتلكات للمستفيدين أو مقدم خدمة خارجي أو عدم صالحيتها لالستخدام، يجب أن تقوم 

عمادة القبول والتسجيل بإبالغ المستفيدين أو مقدم الخدمة الخارجي بذلك مع االحتفاظ بمعلومات موثقة حول 
ما يحدث.

8-5-4 - المحافظة 
يتــم أرشــفة جميــع األوراق والمســتندات الخاصــة بالمســتفيدين مــن الطــالب أو الخريجيــن أو الجهــات الخارجيــة فــي 

أرشــيف العمــادة أوفــي أرشــيف كل قســم.
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8-5-5 - أنشطة ما بعد التسليم
أثناء تحديد مجال أنشطة ما بعد التسليم المطلوبة، يجب على عمادة القبول والتسجيل مراعاة ما يلي:

  • المتطلبات القانونية والتنظيمية.
  • العواقب غير المرغوب فيها المحتملة ذات العالقة بالخدمات المقدمة.

  • طبيعة الخدمات واستخداماتها.
  • التغذية الراجعة من المستفيدين حول األداء التشغيلي في الخدمات المقدمة. 

8-5-6 - ضبـط التغـييرات
يجــب علــى عمــادة القبــول والتســجيل مراجعــة وضبــط التغييــرات علــى تقديــم الخدمــة، وذلــك بالقــدر الــالزم لضمــان 

المطابقــة المســتمرة للمتطلبــات.

8-6 - اإلفراج عن المنتجات والخدمات
 يجــب علــى العمــادة تنفيــذ الترتيبــات الُمخطــط لهــا فــي المراحــل المناســبة، وذلــك بهــدف التحقــق مــن الوفــاء 
ــات المخطــط لهــا  ــم اإلفــراج عــن الخدمــات إال بعــد التأكــد مــن اكتمــال الترتيب ــات الخدمــات حيــث يجــب أال يت بمتطلب
بصــورة مرضيــة، مــا لــم يكــن ذلــك بموافقــة ســلطة مختصــة أو مــن قبــل فريــق اســتالم معتمــد، حســب االقتضــاء. 
يجــب علــى العمــادة االحتفــاظ بمعلومــات موثقــة بشــأن اإلفــراج عــن الخدمــات، ويجــب أن تتضمــن المعلومــات 

الموثقــة مــا يلــي:
أ( برهان المطابقة لمعايير القبول.

ب( القدرة على تتبع األشخاص الذين أجازوا عملية اإلفراج.

8-7 - التحكم في المخرجات غير المطابقة
يجــب علــى العمــادة التأكــد مــن تمييــز ومراقبــة المخرجــات غيــر المطابقــة للمتطلبــات المحــددة منعــًا لالســتخدام أو 
التســليم غيــر المقصــود واتخــاذ اإلجــراء المناســب اســتنادا علــى طبيعــة عــدم المطابقــة وتأثيرهــا علــى مطابقــة 

ــذ الخدمــة. ــر المطابقــة التــي تــم اكتشــافها بعــد تنفي الخدمــات. ويجــب أن ينطبــق ذلــك أيضــًا علــى الخدمــات غي
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تقييم األداء

9



9-1 - المراقبة والقياس والتحليل والتقييم
9-2 - التدقيق الداخلي

9-3 - مراجعة اإلدارة
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9 - تقييم األداء  

9-1 - المراقبة والقياس والتقييم
9-1-1 - عام 

تقوم عمادة القبول والتسجيل واإلدارات والوحدات التابعة لها لغايات المراقبة والقياس بتحديد ما يلي: 
• النقــاط الحاكمــة فــي النظــام والمطلــوب قياســها )نســب إنجــاز أهــداف الجــودة، رضــا العامليــن والجهــات الخارجيــة، 

مؤشــرات أداء العمليــات، حــاالت عــدم المطابقــة(.
ــع الســنوية، اللقــاءات المخصصــة للقيــاس والتقييــم،  ــر رب ــة )االســتبيانات، التقاري • آليــات وأدوات القيــاس الفعال

التدقيــق الداخلــي والخارجــي(.
  • دورية القياس والتقييم )تحدد من قبل مالك العملية وحسب األهمية(.

9-1-2 - رضاء العمالء 
تقــوم عمــادة القبــول والتســجيل بقيــاس رضــاء العمــالء بعمــل اســتبيانات حــول الخدمــات التــي تقدمهــا العمــادة 
والجهــات المشــرفة والجهــات المســتفيدة وذلــك للتعــرف علــى مــدى تحقيــق المتطلبــات. كمــا تقــوم العمــادة بمتابعة 

الشــكاوى ودراســة أســبابها وتحديــد أســلوب معالجتهــا وتالفيهــا. 

  IAU-DAR-00 - 06 - 02)01( إجراء رضاء العماء والشكاوى 

9-1-3 - التحليل والتقييم
 يتم استخدام البيانات الناتجة من االستبيانات واللقاءات وتحليلها بطريقة وذلك بهدف تقييم:  

  • مدى مطابقة الخدمات.
  • مدى رضا العمالء والجهات الخارجية المستفيدة.

  • مدى فعالية نظام إدارة الجودة )مؤشرات أداء العمليات، حاالت عدم المطابقة(.
  • مدى تحقيق األهداف اإلستراتيجية المخطط لها.

  • مدى فعالية اإلجراءات المتخذة لمواجهة المخاطر المحتملة.
  • مدى الحاجة للتطوير والتحسين.

9-2 - التدقيق الداخلي
ــرات مخططــة بهــدف  9-2-1 يتــم التخطيــط إلجــراء التدقيــق الداخلــي مــن خــالل لجنــة الجــودة علــى فت

معرفــة: 
  • مدى مطابقة نظام اإلدارة للمعايير. 

  • مدى فعالية اإلجراءات المطبقة في اإلدارات.

9-2-2 تشتمل خطة التدقيق الداخلي على العناصر التالية: 
  • تحديد مجال التدقيق والمعايير المطلوب مراجعتها.

  • تحديد المدققين الداخليين لضمان الموضوعية والحيادية. 
  • إرسال تقارير التدقيق للجهات ذات العالقة.
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  • اتخــاذ إجــراءات التصحيــح فــورًا ودون تأخيــر مــع متابعــة األفعــال التصحيحيــة لمعالجــة حــاالت عــدم المطابقــة مــن 
جذورهــا.

  • يتم االحتفاظ بوثائق التدقيق ألغراض القياس والتقييم والمراجعة اإلدارية.

  IAU-DAR-00 - 00 - 03)01( إجراء المراجعة الداخلية  

9-3 - مراجعة اإلدارة
9-3-1 - عام

تقــوم لجنــة الجــودة بمراجعــة نظــام إدارة الجــودة علــى فتــرات مخططــة )عــادة مــرة فــي العــام، إال إذا دعــت الضــرورة 
ــه مــع التوجهــات اإلســتراتيجية  ــة النظــام ومــدى مواءمت ــر مــن مــرة فــي العــام( للتحقــق مــن اســتدامة وفعالي ألكث

للعمــادة. 

9-3-2 - مدخالت مراجعة اإلدارة 
  • حالة اإلجراءات المتخذة في المراجعة السابقة )ما تم إغالقه ومالم يتم(.

  • أية تغييرات في المؤثرات الداخلية والخارجية ذات العالقة بنظام إدارة الجودة في عمادة القبول والتسجيل.
  • معلومات تتعلق بأداء العمادة واالتجاهات السلبية أو اإليجابية في المجاالت التالية: -

  • رضا العمالء والجهات ذات العالقة، باإلضافة للتغذية الراجعة من األطراف المعنية.
  • مدى تحقيق األهداف.

  • قياس أداء العمليات ومدى مطابقة الخدمات للمتطلبات.
  • حاالت عدم المطابقة واألفعال التصحيحية.

  • نتائج التدقيق الداخلي.
  • مدى كفاية الموارد. 

  • فعالية اإلجراءات المتخذة لمواجهة المخاطر وتعظيم الفرص.
  • الفرص الممكنة للتحسين من خالل االقتراحات والمالحظات من العاملين والمتعاملين واألطراف المعنية.

9-3-3 - مخرجات مراجعة اإلدارة
لضمان نجاح المراجعة اإلدارية، تتخذ عمادة القبول والتسجيل قرارات وإجراءات تتعلق بما يلي:  

  • الفرص الممكنة للتحسين والتطوير.
  • تغييرات مهمة في نظام اإلدارة.

  • توفير الموارد المختلفة والالزمة لتنفيذ العمليات.

  IAU-DAR-00 - 00 - 04)01( إجراء مراجعة اإلدارة   



التحسين 

10



10-1 - عام
10-2 - عدم المطابقة واإلجراء التصحيحي

10-3 - التحسين المستمر
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10 - التحسين والتطوير

10-1 - عام
تحــرص عمــادة القبــول والتســجيل بجامعــة اإلمــام عبــد الرحمــن بــن فيصــل علــى تحديــد فــرص التحســين والتطويــر 

الكفيلــة بتحســين العمليــات ورفــع رضــا المتعامليــن مــع العمــادة وتشــمل هــذه الفــرص:                                                                                       

  • تحســين الخدمــات ومــا يتعلــق بهمــا مــن خدمــات مســاندة، بمــا يلبــي المتطلبــات الحاليــة للجهــات المســتفيدة مــع 

توقــع المتطلبــات المســتقبلية.

  • تقليل األخطاء وحاالت عدم المطابقة، وتصحيح المسار.

  • رفع كفاءة نظام إدارة الجودة لتحقيق األهداف وتلبية المتطلبات.

10-2 - حاالت عدم المطابقة واإلجراءات التصحيحية
10-2-1 - عند حدوث حالة عدم مطابقة في أي نشاط في عمادة القبول والتسجيل  

  • تقــوم العمــادة بالتفاعــل الســريع مــع الحالــة لتصحيحهــا والســيطرة عليهــا لتقليــل أثارهــا، مــع دراســة العواقــب 

المترتبــة علــى هــذه الحالــة.

  • تقــوم الجهــة المعنيــة وبالتنســيق مــع ممثــل اإلدارة باتخــاذ إجــراءات مــن شــأنها ضمــان عــدم تكــرار الحالــة فــي أي 

مــكان فــي العمــادة مثــل: 

  • تحليل الحالة ودراستها بعمق.

  • تحديد األسباب التي أدت لحدوثها.

  • دراسة مدى وجود حاالت عدم مطابقة مشابهة أو توقع حدوث مثيالتها.

  • يتم اتخاذ اإلجراءات التصحيحية وتنفيذها بالسرعة الممكنة.

  • يتم تقييم اإلجراءات التصحيحية ومدى فاعليتها في معالجة الحالة.

  • يتم مراجعة جداول المخاطر والفرص التي تم التخطيط لها على ضوء حاالت عدم المطابقة.

  • قــد يتطلــب األمــر تغييــرات فــي نظــام إدارة الجــودة فــي عمــادة القبــول والتســجيل لمنــع وتقليــل حــاالت عــدم 

المطابقــة.

10-2-2 يتم االحتفاظ بمعلومات موثقة عن:
  • حالة عدم المطابقة من حيث طبيعتها وما هي األفعال التصحيحية المتخذة حيالها.

  • النتائج المترتبة على هذه األفعال.

  IAU-DAR-00 - 00 - 05)01( إجراء التحكم في الخدمات غير المطابقة واإلجراءات التصحيحية    
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10-3 - التحسين المستمر 
تحــرص عمــادة القبــول والتســجيل علــى التحســين المســتمر لنظــام اإلدارة ومدى قوتــه وثباته ومطابقتــه للمتطلبات، 

وتســتند عمليــة التحســين باألســاس إلــى التغذيــة الراجعــة ونتائــج التقييــم والتحليــل لنظــام إدارة الجــودة لتحديــد مــدى 

الحاجــة للتغييــر وتصحيــح المســار نحــو تحقيــق األهــداف المرجــوة مــن نظــام إدارة الجــودة.



الماحق



ملحق رقم )1( 
قائمة إجراءات نظام إدارة الجودة
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ملحق رقم )1( قائمة إجراءات نظام إدارة الجودة

قائمة إجراءات نظام إدارة الجودة
 

القسم / الوحدةرقم اإلجراءاسم اإلجراء

القبول IAU-DAR-01-00-01إجراء التحويل من خارج الجامعة

القبول IAU-DAR-01-00-02إجراء الزيارة

القبول IAU-DAR-01-00-03إجراء القبول

القبول IAU-DAR-01-00-04إجراء المنح الثابتة

القبول IAU-DAR-01-00-05إجراء المنح الخارجية

القبول IAU-DAR-01-00-06إجراء المنح الداخلية

وحدة خدمة المجتمعIAU- DAR -01-01-01إجراء تنفيذ مشاريع الخدمات المجتمعية 

التسجيلIAU-DAR-02-00-01إجراء إعادة القيد 

التسجيلIAU-DAR-02-00-02إجراء البرنامج التدريبي

التسجيلIAU-DAR-02-00-03إجراء التحويل بين كليات الجامعة

التسجيلIAU-DAR-02-00-04إجراء التخصيص

التسجيلIAU-DAR-02-00-05إجراء التسجيل

التسجيلIAU-DAR-02-00-06إجراء التسكين

التسجيلIAU-DAR-02-00-07إجراء التقارير والتحضير اإللكتروني

التسجيلIAU-DAR-02-00-08إجراء التقويم األكاديمي

التسجيلIAU-DAR-02-00-09إجراء الجداول الدراسية

التسجيلIAU-DAR-02-00-10إجراء الخطط الدراسية

التسجيلIAU-DAR-02-00-11إجراء الزيارة إلى خارج الجامعة

التسجيلIAU-DAR-02-00-12إجراء المعادالت

التسجيلIAU-DAR-02-00-13إجراء اإلنذارات والفرص اإلضافية

التسجيلIAU-DAR-02-00-14إجراء التأجيل / االعتذار عن الدراسة

التسجيلIAU-DAR-02-00-15إجراء تغيير التخصص

التسجيلIAU-DAR-02-00-16إجراء تغيير الدرجات

التسجيلIAU-DAR-02-00-17إجراء تفعيل كشوف الدرجات

التسجيلIAU-DAR-02-00-18إجراء مؤشر االنقطاع

المكافآتIAU-DAR-02-01-01إجراء المكافآت

الخريجينIAU-DAR-03-01-01إجراء مصادقة الوثائق

الخريجينIAU-DAR-03-01-02إجراء التخريج الجماعي

الخريجينIAU-DAR-03-01-03إجراء التخريج الفردي

الخريجينIAU-DAR-03-01-04إجراء التقويم الزمني
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القسم / الوحدةرقم اإلجراءاسم اإلجراء

الخريجينIAU-DAR-03-01-05إجراء تجهيز الملفات

الخريجينIAU-DAR-03-01-06إجراء تحديث البيانات

الخريجينIAU-DAR-03-01-07إجراء دليل الخريجين

الخريجينIAU-DAR-03-01-08إجراء قوائم الخريجين

الخريجينIAU-DAR-03-01-09إجراء قوائم المتوقع تخرجهم

خدمة المستفيدينIAU-DAR-03-02-01إجراء إخالء الطرف

خدمة المستفيدينIAU-DAR-03-02-02إجراء إرسال الوثائق

خدمة المستفيدينIAU-DAR-03-02-03استخراج السجل األكاديمي

خدمة المستفيدينIAU-DAR-03-02-04إجراء استخراج شهادة حسن سير وسلوك

خدمة المستفيدينIAU-DAR-03-02-05إجراء استخراج وثائق

خدمة المستفيدينIAU-DAR-03-02-06إجراء التقرير المالي

خدمة المستفيدينIAU-DAR-03-02-07إجراء ترجمة وثائق مصدقة

خدمة المستفيدينIAU-DAR-03-02-08إجراء تعبئة نموذج لجامعات خارجية

خدمة المستفيدينIAU-DAR-03-02-09إجراء صور طبق األصل

خدمة المستفيدينIAU-DAR-03-02-10إجراء تعبئة وتصديق نماذج لجهات حكومية

الشئون الفنيةIAU-DAR-04-00-01إجراء إدارة نظام سجالت الطالب

الموارد البشريةIAU-DAR-05-02-01إجراء إدخال مهمات العمل

الموارد البشريةIAU-DAR-05-02-02إجراء متابعة الحضور واالنصراف

الموارد البشريةIAU-DAR-05-02-03إجراء تقييم الموظفين

االتصاالت اإلداريةIAU-DAR-05-03-01إجراء الصادر والوارد والتعاميم

المستودعIAU-DAR-05-04-01إجراء طلب صرف / إرجاع مواد

إجراء تحديث األدلة والوثائق ومتابعة 
الجودةIAU-DAR-00-06-01المبادرات

الجودةIAU-DAR-00-06-02إجراء استقصاء رضا العمالء

الجودةIAU-DAR-00-06-03إجراء متابعة الخطة اإلستراتيجية

الجودة )إجراء عام(IAU-DAR-00-00-01إجراء إدارة المخاطر والفرص

الجودة )إجراء عام(IAU-DAR-00-00-02إجراء التخطيط للتغييرات

الجودة )إجراء عام(IAU-DAR-00-00-03إجراء التدقيق الداخلي

الجودة )إجراء عام(IAU-DAR-00-00-04إجراء مراجعة اإلدارة

الجودة )إجراء عام(IAU-DAR-00-00-05إجراء التحكم في حاالت عدم المطابقة

الجودة )إجراء عام(IAU-DAR-00-00-06إجراء تنظيم وضبط المعلومات الموثقة
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ملحق رقم  )2( 
شهادة اآليزو

ملحق رقم  )2( 
     شهادة اآليزو
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اإلشراف العام

إعداد الدليل

اإلخراج الفني 

مراجعة المحتوى

المشاركون بالمحتوى

  د. عبد الله بن سعيد آل مريح

  أ. أمل بنت إبراهيم القحطاني

  أ. عبد الله بن سيف الخالدي

  أ. ساره جارالله الغامدي  

  د. نهير بن غالب الظفيري

  د. نهى بنت عبد اللطيف الما

  د. اآلء بنت يحي األحمدي

  أ. عيسى بن عبد الله العوام

  أ. عبد الرزاق بن عبد العزيز الدبيكل

  أ. عبد الحميد بن عبد الله الرجيعي

  أ. أحمد بن إبراهيم الدوسري 

  أ. خالد بن يوسف الرويجح

  أ. بندر بن فهد العبودي 

  أ. عثمان بن عبد الرزاق الشيخ

  أ. عبد الرحمن بن عبد الحميد السعران

  أ. محمد بن حسين خبراني  

  أ. عبد المجيد بن معجب العجالين

  أ. صالح بن عبد العزيز المجبل

  أ. ماجد بن عبد الحميد السعران 

  أ. إبراهيم بن سعيد الغامدي

  أ. وجدان بنت عمر الما

  أ. مريم بنت محمد الحجي

  أ. عبير بنت سعد األحمدي

  أ. ماريه بنت علي الحربي

  أ. عهود بنت زيد الحربي

  أ. ُذكاء بنت سليمان العويد

  م. سيف بن محمد السيف 

   أ. تركي بن سليمان التركي
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