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ِمذِخ
إن تطبٌق معاٌٌر الجودة فً التعلٌم الطبً أصبح ذات أهمٌة قصوي لتخرٌج أطباء علً
مستوي متمٌز من أجل زٌادة القدرة التنافسٌة لهم فً سوق العمل المحلً و الدولً.
لذلك حرصت الجامعة علً انشاء وحدة التطوٌر والجودة بكلٌة الطب كأحد الوحدات الفرعٌة
من عمادة التطوٌر والجودة بجامعة نجران بهدف االرتقاء بمستوي مهارات أعضاء هٌئة
التدرٌس و المحاضرٌن و تحقٌق جودة البرنامج الدراسً بكلٌة الطب و كذلك الجهاز االداري
ضمانا لكسب ثقة المجتمع فً المخرجات التعلٌمٌة للبرنامج الدراسً بالكلٌة.
و تسعً الكلٌة الً نشر ثقافة الجودة و توفٌر متطلبات التطوٌر المستمر للكلٌة و القٌام باألبحاث
العلمٌة الالزمة لخدمة المجتمع و تحقٌق مستوي متمٌز لخرٌجً الكلٌة و زٌادة القدرة التنافسٌة
لخرٌجً كلٌة الطب – جامعة نجران.
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ٔجزح ػٓ وٍ١خ اٌطت
أنشأت كمية الطب بالتوجيو السامي الكريم من مقام خادم الحررمين الشرريفين لتكرون

إحدى الكميات الصحية بجامعة نجران .وقد تم إنشاؤىا بيدف الوفاء بحاجة المجتمرع

من الكوادر الصحية المؤىمة في شتى المجاالت العالجية والوقائيرة والتأىيميرة لتواكرب
في تأىيميا مستوى الخدمة الصرحية المطرورة وترتقري إلرى مسرتوى متميرز مرن التقردم

العممي والتقني في المجاالت الصرحية .وتعتبرر كميرة الطرب مرن أول الكميرات التري ترم

تأسيسررريا ضرررمن خمرررس كميرررات صرررحية بجامعرررة نجرررران وىررري (كميرررة الطرررب – كميرررة
الصيدلة – كمية طب األسنان – كمية العموم الطبية التطبيقية  -كمية التمريض).

وتتكون كمية الطب من مجموعة من األقسام األ كاديمية (العمروم الطبيرة األساسرية)
و االكمينيكية (العموم الطبية السريرية) التي تتكامل مع بعضريا الربعض فري الجوانرب

التعميميررة و الترردريب لتخررري أطبرراء قررادرون عمررى تقررديم الخدمررة الطبيررة و البح يررة
المتميزة.
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سؤ٠خ اٌىٍ١خ:
التمٌز فً التعلٌم الطبً واإلسهام فً البحث العلمً للرقً بالخدمات الصحٌة والمشاركة فً خدمة
المجتمع.

سصبٌخ اٌىٍ١خ:
إعداد كوادر طبٌة مؤهلة قادرة على تقدٌم خدمات طبٌة متمٌزة ،والمساهمة فً البحث العلمً وعقد
شراكات متعددة لخدمة المجتمع ورفع مستوى الوعً الصحً.

األهداف االستراتٌجٌة للكلٌة:
 -1التطوٌر المستمر للمناهج ووسائل التعلٌم الطبً.
 -2إعداد كوادر طبٌة مؤهلة أخالقٌا ومهنٌا وقادرة على ال ّتعلم ال ّذاتً المستمر.
 -3تطوٌر بٌئة البحث العلمً للكلٌة والتعاون مع المؤسسات المحلٌة واإلقلٌمٌة والعالمٌة فً مجال
البحوث الطبٌة.
 -4تطوٌر المستشفى الجامعً لتقدٌم خدمات صحٌة متمٌزة للمجتمع.
 -5إٌجاد بٌئة أكادٌمٌة تجذب أعضاء هٌئة التدرٌس المتمٌزٌن.
 -6الحصول على االعتماد من الهٌئة الوطنٌة للتقوٌم واالعتماد األكادٌمً.
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القيم الجوىرية:
االٌززاَ ثبٌم ُ١اإلصالِ١خ ف ٟأخالل١بد إٌّٙخ.
 .1األِبٔخ :أداء اٌٛاخجبد ٚاٌٛفبء ثبٌحمٛق.
 .2اٌؼًّ اٌدّبػ :ٟاٌؼًّ ثشٚذ اٌفش٠ك ٚرجبدي اٌخجشاد ٚاٌّؼبسف.
 .3االحزشاَ :اٌزؼبًِ ثشلٚ ٟحفظ ٌٍىشاِخ ٚفك ِب ٔصذ ػٍ ٗ١اٌم ُ١اإلصالِ١خ.
 .4اٌشفبف١خ :اٌٛضٛذ اٌزبَ.
 .5اٌىفبءح :اٌمذسح ػٍ ٝأداء اٌؼًّ وّب ٠ؤد ٗ٠اٌّحزشف. ْٛ
 .6اٌّصذال١خِ :طبثمخ اٌفؼً ٌٍمٛي.
 .7اٌّضئ١ٌٛخ :اٌزفبػً اال٠دبث ٟردبٖ اٌىٍ١خ ِٓ ٚالغ اإلحضبس ثزحًّ رجؼبد ِب ٠صذس ِٕٗ.
 .8إٌزا٘خ :اٌجؼذ ػٓ اٌضٛء ٚرشن اٌشجٙبد.
 .9اإلثذاع :ر١ٙئخ ث١ئخ ِٕبصجخ ٌزحف١ز اٌزفى١ش اإلثذاػ ٟإٌّزح ٚفمب ً ٌزؼبٌ ُ١اإلصالَ.
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بعض مصطلحات الجودة التي تهمك
 الجودة :ىي الوفاء بجميع المتطمبات المتفق عمييا بحيث تنال رضاء المستفيد ويكونالمخرج ذو كفاءة عالية بأقل تكمفة اقتصادية.

 النظام الداخمي لضمان الجودة :ىو النظام الذي وضعتو الكمية لنفسيا لضمان جودةاألداء وجودة البرام التعميمية بشكل مستمر.

 المستفيد :ىو المستقبل لمخرجات العممية التعميمية سواء أكان خارجيا م ل المجتمع أوداخميا م ل الطالب/الطالبات.

 ضمان الجودة :األنظمة التي تتبعيا الكمية وىيئات االعتماد لمتأكد من أن المعاييراألكاديمية التي تتبعيا الكمية تتفق مع المعايير العالمية.

 الرسالة :ىي عبارة مختصرة ومعمنة تبين بوضوح واجبات المؤسسة التعميمية وتوقعاتياودورىا في تنمية المجتمع المحيط بيا.

 -االعتماد األكاديمي :ىو اعتراف ىيئة االعتماد أن الكمية ليا برام

تحقق المعايير

األكاديمية التي وضعتيا لنفسيا ،وأن لمكمية أنظمة مؤ رة قادرة عمى ضمان الجودة

وضمان التحسين المستمر ألنشطتيا األكاديمية.

 -البرنام

األكاديمي :مجموعة منظمة من الخبرات التعميمية تصمم لتطوير معارف

وميارات محددة .ويشمل البرنام كل المقررات الدراسية التي يأخذىا الطالب/الطالبات
بما في ذلك متطمبات الجامعة والكمية إضافة إلى متطمبات القسم.
 المعايير األكاديمية :ىي مجموعة من المواصفات التي يجب عمى البرنام األكاديميأن يحققيا لكي يضمن أن المخرج قد اكتسب الحد األدنى من المعرفة والميارات والقيم بما

يتفق مع رسالة البرنام والكمية والجامعة.

 -نوات

التعمم :ىي الجزء الرئيسي من المعايير االكاديمية وتشمل المعمومات والميارات

والسموكيات التي يكتسبيا الطالب/الطالبة في نياية البرنام

الدراسي.
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 توصيف البرنام  /المقرر  :يضم بيانات أساسية عن البرنام /المقرر واألىداف والنتائالتعميمية المستيدفة التي تحقق المعايير األكاديمية التي تبناىا البرنام

واستراتيجيات

التدريس والتقويم ،ويحدد المقررات وتوزيع ساعاتيا وكل ما يحتاجو البرنام

تنفيذه.

لنجاح

 التعمم الذاتي  :قدرة الطالب /الطالبة عمى االستمرار في تنمية قدراتو ومياراتو المعرفيةوالذىنية والمينية ذاتياً،وذلك بخالف الطرق النمطية في التعمم.

 التدريب الميداني  :تدريب في مجال العمل الذى يعد الطالب/الطالبة لاللتحاق بو ,م لالتدريب بالمستشفيات.

 دليل الطالب/الطالبة  :دليل تقوم الكمية بإعداده وتوزيعو عمى الطالب يحوى معموماتتيميم عن الكمية والبرام المتاحة والخدمات التعميمية واالجتماعية والصحية والنفسية
وال قافية  ...إلخ التي تقدميا الكمية وكيفية االستفادة منيا.

 تقويم الطالب/الطالبات  :مجموعة من الطرق التي من بينيا االمتحانات تقرىا الكميةوتعمنيا لقياس مدى انجاز وتحقيق نتائ

التعمم المستيدفة (قدرات وميارات الطالب

/الطالبات المعرفية والذىنية والمينية( من برنام تعميمي أو مقرر دراسي معين.

 العضو الخارجي :ىو شخص أو أك ر يتم اختياره من قبل مجمس الكمية ليكون مم ال عنالمجتمع الخارجي في لجان الجودة.

 -اإلرشاد األكاديمي

:تعريف الطالب/الطالبات بالبرام األكاديمية واألنظمة والقوانين

داخل الكمية ،وكذلك كشف ميوليم وقدراتيم واتاحة الفرصة ليم لالستفادة من خبرات

أعضاء ىيئة التدريس لمساعدتيم في حل مشكالتيم بالطرق العممية المالئمة لكل حالة.

وييدف أيضاً إلى مساعدة الطالب/الطالبة عمى اكتشاف ذاتو واتخاذ ق ارراتو بنفسو وخاصة
كيفية التغمب عمى الصعوبات التي تعترض مساره الدراسي.

 المرشد األ كاديمي  :وىو أحد أعضاء ىيئة التدريس يقدم خدمات اإلرشاد األكاديمي منخالل متابعة أداء الطالب/الطالبة ومعاونتو في اختيار المقررات أو تغييرىا كل فصل

دراسي...الخ .ومن أىم الخصائص التي يتحمى بيا المرشد األكاديمي :العدل ،المعاممة

الحسنة ،التأ ير ،فيم الدور اإلرشادي ،مراعاة مشاعر الطمبة/الطالبات ،االىتمام بتقدميم
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الدراسي ،والمقدرة عمى حل مشكالتيم ،والتعامل مع كافة مستوياتيم الدراسية .يتقبل

الموضوعات اإلرشادية برحابة صدر ،يشجع الطمبة /الطالبات عمى اتخاذ ق ارراتيم بأنفسيم،

ويتفيم مشكالتيم وحاجاتيم ،ولدية القدرة عمى تطوير قدراتيم ،ويتواجد في مكتبو عند
الحاجة لو.

 الطالب المتميز :يمتمك مجموعة من المعارف والميارات والخبرات واالتجاىات في مجالالتخصص وفى مجال الحياة والمواطنة في إطار أخالقي قويم.
 الطالب المتع ر :وىو الطالب ذي صعوبات التعمم  ،ومن لم يحقق نوات التعمم المستيدفةوالمعرض لمرسوب.
المشاركة المجتمعية :االندماج الفعال بين المجتمع والكمية من خالل إسيام متبادل في
جيود متواصمة لتحسين التعميم وزيادة فاعميترو وحرل مشركالت مجتمعيرة وتقرديم خردمات
ألفراده ومؤسساتو بما يعود بالنفع والفائدة عمى المجتمع وعمى الكمية.

الخطرة اإلسرتراتيجية

لمكميرة :تم رل نرات عمميرة التخطريط اإلسرتراتيجي الرذى أترى

بمشاركة جميع األطراف المستفيدة من خدمات الكمية ،ويجرب أن تكرون مكتوبرة ومعتمردة

وتحردد رؤيرة ورسرالة المؤسسرة ،وغاياتيرا وأىردافيا اإلسرتراتيجية والوسرائل المتاحرة
والمستقبمية لتحقيق ذلك ،وتتسق مع إستراتيجية الجامعة.

الخطة التنفيذية إلسرتراتيجية الكميرة  :تتضرمن مختمرف األنشرطة والميرام المطمروب
القيرام بيرا مرن أجرل تحقيرق غايرات الكميرة وأىردافيا اإلسرتراتيجية ،مرع تحديرد دقيرق
لممسئوليات والجدول الزمني ومؤشرات المتابعة والتقييم ،ومستويات اإلنجاز.

التطوير  :الجيود التي يبذليا منسوبي الكمية لالرتقاء بمستوى أدائيا.
خطط التطوير :تحديد الميام المطموبة لعممية التطوير ومسئوليات التنفيذ واإلطار
الزمنى وآلية لممتابعة واجراءات بديمة في حالة تع ر التنفيذ.
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خٛدح اٌزؼٍ ُ١اٌدبِؼٟ
عزيزي الطالب /عزيزتي الطالبة لماذا ننشد جودة التعميم؟

ىل تعمم أن الذين يتخرجون في جامعات مرموقة تحقرق متطمبرات الجرودة تتروافر ليرم فررص عمرل
أفضل من غيرىم ،سواء في بمدىم أو خارجيا .وتطبيق نظرم الجرودة بالكميرة يضرمن لرك أن تكرون
خريجا متمي از وسط آالف الخريجين ،ويوفر لك فرصا عديدة وأفضمية الحصول عمى الوظيفة التي
تسعى إلييا فور تخرجك.
إن الكميات التي تطبق نظم الجودة يتميز خريجوىا بأنيم:
 يمتمكون الكفاءة والقردرة عمرى التكيرف مرع مختمرف ظرروف العمرل فري بمردىم وفري خارجيرا مرع
مراعاة احترام عادات وتقاليد و قافات اآلخرين.
 قادرون عمى االتصال والتواصل الناجح مع اآلخرين.
 قادرون عمى حل المشكالت واتخاذ الق اررات البناءة في مجال التخصص.
 قادرون عمى اإلبداع والتميز.

 قادرون عمى إدارة الوقت والموارد واألزمات .
 يممكون أخالقيات المينة وال قة بالنفس .
وتطبيق ىذه النظم يضمن مردودا جيدا عمى العممية التعميمية ،يتم ل في:
 زيادة الكفاءة التعميمية ورفع مستوى األداء لجميع منسوبي الكمية.
 ارتقاء بمستوى الطالب/الطالبات والوفاء باالحتياجات الخاصة بالعممية التعميمية .
 تنمية الوعي لدى الطالب/الطالبات وأولياء أمورىم.
 ضبط وتطوير النظام اإلداري ووضوح األدوار وتحديد المسئوليات.
 متابعة رضاء الطالب وأولياء أمورىم والمجتمع المحمى وسروق العمرل عرن الخردمات التعميميرة
التي تقدميا الكمية.
 الترابط والتكامل بين جميع منسوبي الكمية ،والعمل بروح الفريق الواحد.
 التعاون وبناء العالقات اإلنسانية السميمة بين جميع منسوبي الكمية.
 كسب االحترام والتقدير المحمي واالعتراف العالمي .
 تحميل المؤسسة لممشكالت التي تقابميا بالطرق العممية الصحيحة ،والتعامل معيرا مرن خرالل

اإلجراءات التصحيحية والوقائية.
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كيف يمكن تحقيق ذلك؟
يتحقق ذلك من خالل ممارسات عديدة من بينيا:
 إعداد الخري في ضوء متطمبات سوق العمل.
 حرية اختيار البرنام األكاديمي.

 توفير البرام األكاديمية التي تنمى الميارات الضرورية لسوق العمل.
 اختيار أعضاء ىيئة التدريس األكفاء.
 استخدام أساليب التقييم الفعالة.
 تييئة المناخ التعميمي.

 ممارسة العمل الجماعي.

 توفير التجييزات الكافية والتي تتناسب مع احتياجات البرام األكاديمية.
 االصزدبثخ ٌٍشىبٚ ٞٚاٌّمزشحبد اٌّمذِخ ِٓ اٌّضزف١ذ ِٓ ٓ٠اٌخذِخ.

عزيزي الطالب /عزيزتي الطالبة :عمى من مسئولية الجودة ؟
من ىو المنوط بو تحسين جودة التعميم بكميتك؟ ىل ىو مدير الجامعة؟ ىل ىو عميد الكمية ؟ ىل ىرو
األستاذ الجامعي؟ ىل تعتقد أن لك أنت دو ار؟

في الحقيقة فإن اإلجابة عن كل ىذه األسئمة يأتي بنعم  ,إن تطبيرق نظرم الجرودة فري منظومرة التعمريم
بكميتك مسئولية كل من :القيادة الجامعية ،واألستاذ الجرامعي والعراممين ،عرالوة عمري مسرؤوليتك أنرت
في ىذه المنظومة.
(إن ىذا الدليل موجو إليك أنت ليوضح لك دورك بصفة خاصة في تحقيق نظم جودة التعميم بكميتك).

دٚس اٌطبٌت ف ٟرطج١ك ٔظُ خٛدح اٌزؼٍ ُ١ثبٌىٍ١خ
في البداية يجب أن تعرف أن محور منظومة التعميم بالكمية ىو أنت ,نعم أنت ىو المستيدف
األساسي من العممية التعميمية ،فكل ما يدور حولك من محاضرات ،وامتحانات ،وندوات ،وغيرىا،
غرضيا األساسي االرتقاء بمستواك ومياراتك التي تؤىمك وتجعمك قاد ار عمى المنافسة في سوق
العمل ،الذي تزداد فيو حدة المنافسة يوما بعد يوم ،ومن ىنا فإن دورك في تحسين الخدمة التعميمية
التي تتمقاىا في كميتك ،ىو الدور األساسي بل والمحرك لباقي األطراف المشتركة معك في المنظومة
الجامعية ،فأنت ببساطو متمقي الخدمة من الكمية ،وتعمل الكمية عمى تحسين الخدمة التعميمية التي

تتمقاىا وىو الغرض األساسي من تطبيق نظم الجودة في التعميم.
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 دورك األساسي في تطبيق نظم جودة التعميم بالكمية يتعمق بالمحاور اآلتية:

 -1المني :
 اسأل عن توصيف البرنام الذي تدرس مقرراتو.

 اسأل أستاذ كل مقرر تقوم بدراستو عن مخرجات التعمم المستيدفة منو.

 -2التعميم والتعمم:

 ساعد أساتذتك في تطبيق استراتيجيات التعميم والتعمم ،بأن تؤدي ما يسند إليك من تكميفات.
 شارك بفاعمية في المناقشات التي تطرح داخل قاعات التدريس ،واطرح أسئمة ىادفة وبناءة.
 تفاعل مع أساتذتك ،لتطبيق أساليب التعمم الحديث (التعمم اإللكترونري – الرتعمم الرذاتي ) ...
والتي تيدف إلى تسميحك بميارات أساسيو يطمبيا سوق العمل.
 شارك في برام التدريب التي تعقدىا الكمية أو الجامعة ،بيدف تنمية مياراتك ،واكتساب مزيد
من المعمومات والمعارف.
 شارك بفاعمية في التدريب الميداني ،الذى يم ل أىم متطمبات االلتحاق بسوق العمل.

-3التقييم:

 احررص عمرى تقيريم عمميتيرى التعمريم والرتعمم ،فيري مصردر التغذيرة الراجعرة ألسراتذتك ،فكرن
موضوعيا إلى أقصى الدرجات ،حتى يتحقق اليدف المرجو من ىرذا التقيريم ،وعرادة مرا يجررى
ىذا التقييم من خالل أساليب رسرمية م رل :االسرتبيان (الرذي يرتم اسرتيفاؤه فري نيايرة تردريس
المقرر) ،أو باستخدام أساليب غير رسميو م ل :أن يسألك أحد أسراتذتك عرن رأيرك فري مقررر
دراسي ما أو عن خدمو تعميمية أخرى تتمقاىا بالكمية.
 في حالة عدم رضائك عن أي شريء بالكميرة فالبرد مرن توصريمو لممسرئولين ،وعرادة مرا سروف
تجرد بالكميرة اآلليرة المناسربة إلسرتقبال شركواك فأحسرن إسرتخداميا ( سروف تعررض فري ىرذا
الدليل).

-4العمل الجماعي:
 احرص عمى المشاركة في أداء أنشطة التعمم مع زمالئك ،لتنمية ميارات العمل الجماعي.

-5الدعم الطالبي:

 اق أر دليل الطالب/الطالبة الخاص بالقسم جيدا ،واحرص عمى معرفة نظام الدراسة فيو  ،وكذلك
نظم االمتحانات والقواعد المنظمة ليا.
 احرص عمى االستفادة من خدمات دعم الطالب المتاحة بالجامعة.
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 احرص دائما عمى مناقشة أسراتذتك فري نترائ االمتحانرات ،لكري تقرف عمرى أسرباب أخطائرك،
لتعمل عمى تجنبيا في االمتحانات القادمة.
 احرص عمى التواصل الدائم مع المرشد األكاديمي الخاص بك ،واسألو عن كل ما تريد ،واطمب
نصيحتو فيما اشكل عميك,في الوقت المناسب.

-6رسم سياسات الكمية:

 احرص عمى تم يمك في اتخاذ الق اررات بكميتك ،وفي وضع خطط التطوير والخطة اإلستراتيجية
لمكمية ،وذلك من خالل إشراك مم مين عنك وعن زمالئك في المجان المختمفة بالكمية.
 تعررف عمرى رسرالة ورؤيرة الكميرة ،وخطتيرا المسرتقبمية ،وشرارك برأيرك فري عمميرات التحسرين
والتطوير بالكمية.

 اتخذ ق اررات بناءة ،وناقشيا مع أعضاء الكمية ،بيدف مزيد من تحقيق نظم الجودة.
 عبر عن مدى رضائك عن الممارسرات التري تقروم بيرا الكميرة ،سرواء منيرا مرا يخرص أعضراء
ىيئة التدريس أو الجياز اإلداري ،أو التجييزات والمعامل التي توفرىا الكمية.
 قارن بين ما تكتسبو من ميارات مع متطمبرات سروق العمرل  .وحردد فرى ضروء ذلرك متطمباترك
التي تناقشيا في الكمية ،وقدم بيا مقترحات بناءة.

-7الموارد والتجييزات بالكمية:
 احرص جيدا عمى االستفادة من موارد الكمية (مكتبرة وأجيرزة حاسرب آلري ،وأدوات
المعامل ...إلخ) وأحسن استخداميا  ،فيي من أجمك.

-8المشاركة المجتمعية:

 شرارك الكميرة فري بررام التوعيرة المجتمعيرة والبيئيرة ،فيري جرزء ال يتجر أز مرن
متطمبات اكتسابك لميارات العمل.

 قدم الخدمة ألعضاء المجتمع المحمى ،وشارك في تفعيل المشاركة المجتمعية التي
تقوم بيا الكمية أو الجامعة.

 شارك بفاعمية في الندوات العمميرة ،واجرراء البحروث التري يرتم تردريبك مرن خالليرا
عمى الميارات العقمية والعممية التي يطمبيا سوق العمل.

-9المحاسبة المستمرة:

 حاسرب نفسررك أوال بررأول ،واحكررم عمررى مرردى م ارعاتررك لمواصررفات الطالررب
الم الي/الطالبة الم الية .
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 اطمب استشارة اإلرشاد األكاديمي في الكمية إن تطمب األمر ذلك .

 تابع ما يحدث في الكمية في ضوء معايير الجودة لإلسيام في التطوير.

-11اإلعتماد األكاديمي:

 سرتتوالى عمرى الكميرة العديرد مرن زيرارات المراجعرة ،يقروم بيرا مراجعرون خبرراء فري
مجررال جررودة التعمرريم تررابعين لمييئررة الوطنيررة لالعتمرراد والتقررويم األكرراديمي

( ،)NCAAAاحرررص عمررى إمرردادىم بالمعمومررات الصررحيحة والترري تظيررر
الممارسات الجيدة بالكمية تمييدا لحصول الكمية عمى االعتمراد .فرأيرك لرو الروزن
األكبر في منح الكميرة شريادة االعتمراد حيرث انرك الممتقرى لمعظرم الخردمات التري

تقدميا الكمية.

ٌّبرا اإلػزّبد األوبد ّٟ٠؟
في حالة حصمت الكمية عمى شريادة االعتمراد فتكرون الكميرة قرد تميرزت
باآلتي:

 ضمان استمرارية و بات جودة الخدمات التعميمية.

 ضمان اإلستخدام األم ل إلمكانيات الكمية من حيث الموارد و وقت العاممين.
 تأكيد السمعة الجيدة لمكمية محميا واقميميا وعالميا.

 األخذ بنظام المراجعات الداخمية والمراجعات الخارجية.

 تطوير النظام اإلداري في الكمية نتيجة وضوح األدوار وتحديد المسئوليات.

 فحص شكاوي الطالب/الطالبات واإلقالل منيا و وضع الحمول المناسبة ليا.
 الوفاء بمتطمبات الطالب والمجتمع والوصول إلي رضاىم.

 توفير جو من التفاىم والتعاون والعالقات اإلنسانية السرميمة برين جميرع العراممين
في المؤسسة التعميمية .

 الترابط والتكامل برين جميرع أعضراء ىيئرة التردريس واإلداريرين فري الكميرة والعمرل
بروح الفريق.

 زيادة القدرة التنافسية لمخريجين وأعضاء ىيئة التدريس إقميميا وعالميا.
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 عدم الحاجة الى معادلة الدرجات العممية إقميميا أو عالميا.

ٚثبٌزبٌ ٟرزّزغ اٌىٍ١خ ثثمخ اٌّدزّغ اٌّذٔٚ ٟصٛق اٌؼًّ اٌّحٍىٝ
ٚاإللٍٚ ّٟ١اٌؼبٌّ ٟػالٚح ػٍ ٝقمىخ اٌطىالة  ٚاٌطبٌجىبد ٚأ١ٌٚىبء
أِٛسُ٘ فِ ٟخشخبد اٌىٍ١خ.
ِٚىىٓ أخىىً رحم١ىىك رٌىىه رىىُ ءٔشىىبء ٔظىىبَ داخٍىى ٟثبٌىٍ١ىىخ ٌٍزطىى٠ٛش
ٚاٌدٛدح ٠زّثً فٚ ٟحذح اٌزط٠ٛش ٚاٌدٛدح.
قرار اإلنشاء:
بناااً ع ى ااا ااي لجاااة لتاويااو ل وداارقي ل لتاار

ا  )1441/4فقاات ا

واااً ل اات

ضمان لتر بك او لدب.

ىر ومقرىا كمية الطب بجامعة نجران وتعامل كوحدة لضمان الجودة وتتبع سعادة عميد الكمية
مباشرة.
مقر الوحدة :مبنى كمية الطب بالمدينة الجامعية.
الرؤية والرسالة لموحدة:
رؤية الوحدة:
وح دددة زّزيد د ندزة ّال د د ماد ددم ال د ددودة لزد ددا يسد د م فد دي الحصد ددو عمد د اإعّزد دداد األكد دداديزي عمد ددي
الزسّويين الزحمي والدولي.
رسالة الوحدة:
ّمّزم وحددة مدزان ال دودة لكميدة الادع لّنظيد مادام مدزان ال دودة فدي الكميدة لمدلا وّحسدين
ودة الظزمية الّظميزية واللحثية وخدزة الز ّزع ،واإرّقاء لالكمية زدن خد
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مزان ال ودة الّي ّّن زع الزظايير الوامية والدولية ،لّظزيز قدراّ ا الّمافسية عم الزسدّويين الزحمدي
والدولي.
أهداف الوحدة:
ومع السياسة الظازة لم ودة لالكمية ،والظز عم ّمنيذها وزّالظّ ا وّاويرها واإرّقاء ل ا.
مشر ثقافة ال ودة لدى ك ً زن الظازمين لالكمية والزسّنيدين زم ا.

ّنظي مام ال ودة لمحصو عم اإعّزاد األكاديزي.
اكّساع ثقة الز ّزع ف خري

كمية الاع ل ازظة م ران.

ل ددق ثقاف ددة ال ددودة الش ددازمة والّحس ددين الزسد دّزر فد د من ددوس الظ ددازمين لالكمي ددة لإرّق دداء لالظزمي ددة
الّظميزية واللحثية وخدزة الز ّزع.
الحق عم الّزيز والّمافس الشريف في كافة أقسام الكمية.
الّظاون زدع الكميداا األخدرى لال ازظدة زدن أ د رفدع ّصدميف ال ازظدة عمد الزسدّويين الزحمد
والدول .
الّظاون زع هيئاا وزمازاا مزان ال ودة لّلاد الخلراا وّحقي الّاوير الزسّزر لمكمية.
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حمٛق ٚاٌززاِبد اٌطبٌت اٌدبِؼ/ٟاٌطبٌجخ اٌدبِؼ١خ
عزيزي الطالب /عزيزتي الطالبرة مرن أجمرك وضرعت الجامعرة العديرد مرن السياسرات التري
تحدد ما ىي الحقوق و الواجبات التي تمتزم الكمية بتحقيقيا من أجل تحقيق قيم الكميرة,

أال وىى:

اٌم ُ١اٌد٘ٛش٠خ ٌٍىٍ١خ:
االٌززاَ ثبٌم ُ١اإلصالِ١خ ف ٟأخالل١بد إٌّٙخ:
 -1األِبٔخ :أداء اٌٛاخجبد ٚاٌٛفبء ثبٌحمٛق.
 -2اٌؼًّ اٌدّبػ :ٟاٌؼًّ ثشٚذ اٌفش٠ك ٚرجبدي اٌخجشاد ٚاٌّؼبسف.
 -3االحزشاَ :اٌزؼبًِ ثشلٚ ٟحفظ ٌٍىشاِخ ٚفك ِب ٔصذ ػٍ ٗ١اٌم ُ١اإلصالِ١خ.
 -4اٌشفبف١خ :اٌٛضٛذ اٌزبَ.
 -5اٌىفبءح :اٌمذسح ػٍ ٝأداء اٌؼًّ وّب ٠ؤد ٗ٠اٌّحزشف. ْٛ
 -6اٌّصذال١خِ :طبثمخ اٌفؼً ٌٍمٛي.
 -7اٌّضئ١ٌٛخ :اٌزفبػً اال٠دبث ٟردبٖ اٌىٍ١خ ِٓ ٚالغ اإلحضبس ثزحًّ رجؼبد ِب ٠صذس ِٕٗ.
 -8إٌزا٘خ :اٌجؼذ ػٓ اٌضٛء ٚرشن اٌشجٙبد.
 -9اإلثذاع :ر١ٙئخ ث١ئخ ِٕبصجخ ٌزحف١ز اٌزفى١ش اإلثذاػ ٟإٌّزح ٚفمب ً ٌزؼبٌ ُ١اإلصالَ.

أوال :حقوق الطالب الجامعً/الطالبة الجامعٌة:
-1الحصول عمى البطاقة الجامعية واالستفادة من الخدمات التي تتيحيا الجامعة وفقاً
لما تقضي بو الموائح والق اررات واألعراف الجامعية المعمول بيا في ىذا الشأن.

-2الحفاظ عمى سرية محتويات ممفو داخل الجامعة مع نزاىة التعامل معو.

-3الحصول عمى المادة العممية والمعرفة المرتبطة بالمقررات الجامعية في بيئة دراسية
مناسبة تحقق لو االستيعاب والتحصيل بيسر وسيولة.
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-4الحصول عمى الخطط والجداول الدراسية وتسجيمو في المقررات التي يتيحيا لو
النظام والقواعد المتبعة.

-5جدية أعضاء ىيئة التدريس بالكمية بالتزاميم بمواعيد وأوقات المحاضرات واستيفاء
الساعات األكاديمية والمكتبية وعدم إلغاء أي منيا إال في حالة الضرورة وبعد

اإلعالن عن ذلك مسبقاً مع إعطاء أوقات بديمة عنيا بالتنسيق مع الطالب/الطالبات.

-6سؤال أساتذتو داخل الحرم الجامعي ومناقشتيم المناقشة العممية الالئقة وفي األوقات
المحددة طبقاً لمجدول الدراسي.

-7أن تكون أسئمة االختبارات ضمن ما تدرب عميو خالل مدة دراسة المقرر ومن خالل
ما تم إدراجو في توصيف المقرر وحقو في معرفة نتائجو وطمب مراجعة إجاباتو في
االختبار النيائي وفقاً لألنظمة والموائح المتبعة.

-8أن يعمم بمواعيد االختبارات مسبقا.

-9الحصول عمى الرعاية االجتماعية التي تقدميا الجامعة وكذلك المشاركة في األنشطة
المقامة داخميا وفقاً لمنظام الجامعي.

ثانٌا :التزامات الطالب الجامعً/الطالبة الجامعٌة:
-1إتباع األنظمة الجامعية ولوائحيا والتعميمات والق اررات الصادرة وعدم القيام بأي أعمال
مخمة باألخالق اإلسالمية و اآلداب العامة.

-2االنتظام بالدراسة والقيام بكافة المتطمبات الدراسية لممقررات.

-3حمل البطاقة الجامعية أ ناء وجوده داخل الجامعة وتقديميا لممختصين عند الطمب
والمحافظة عمى النظافة العامة وااللتزام بالزى المناسب والمظير الالئق الذي يكفل

االحترام لمجامعة.

-4اتباع القواعد والترتيبات المتعمقة بإعداد البحوث أو التقارير أو االختبارات وعدم
الغش أو الشروع فيو أو المساعدة في ارتكابو أو اإلخالل بنظام االمتحانات.

-5المحافظة عمى ممتمكات الكمية/الجامعة وعدم التعرض ليا باإلتالف أو العبث.
-6اتباع التعميمات داخل مكتبة الكمية والمكتبة الجامعية.
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-7اليدوء والسكينة داخل مرافق الكمية وعدم إ ارة اإلزعاج أو التجمع في غير األماكن
المخصصة.

-8معاممة كل منسوبي الكمية والجامعة وضيوفيا باالحترام الالئق وعدم اإلساءة إلييم أو
أىانتيم بالقول أو الفعل.

-9عدم حضور المحاضرات في المقررات التي لم تسجل لك إال بإذن خاص من أستاذ
المقرر ،مع العمم أن حضورك ال يعني التسجيل في المقرر.

-11تناول المأكوالت والمشروبات باألماكن المخصصة ليا.

-11التأكد من تفعيل البريد اإللكتروني الرسمي المعتمد من قبل الجامعة وعممو بشكل
صحيح ومتابعتو بشكل دوري لمتابعة ما قد يرسل خاللو من إعالنات أو خالفو.

-12متابعة اإلعالنات التي توضع في لوحة اإلعالنات الرسمية داخل مبنى الكمية
والجامعة.

-13سرعة مراجعة مكتب القبول والتسجيل بالجامعة (أ ناء فترة اإلضافات فقط) في حالة
وجود أخطاء في جدولو الدراسي م ل التعارض في أوقات المحاضرات أو التسجيل في

مقرر سبق وأن نجح فيو الطالب.

-14الحرص عمى معرفة التقويم الجامعي والرفع بالطمبات في األوقات المحدده مسبقا.

رؼٍّ١بد االخزجبساد
 .1عمى الطالب/الطالبة التأكد من فترة ومكان االختبار والحضور قبل بدايتو بوقت
كاف.

 .2الطالب /الطالبة الذي يتغيب عن االختبار تكون درجتو صف ارً في ذلك االختبار

ويحسب تقديره في ذلك المقرر عمى أساس درجات األعمال الفصمية التي حصل

عمييا فقط ما لم يكن ىناك عذ ارً مقبوالً يقدم في الفترة المسموح بيا نظاميا.

 .3عمى الطالب/الطالبة إحضار كل ما يحتاجو من األدوات المسموح بيا وال يسمح
باستعمال أدوات اآلخرين.

 .4ال يسمح لمطالب/الطالبة باآلتي:
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 دخول قاعة االختبارات إال بالبطاقة الجامعية. -دخول قاعة االختبارات قبل حضور المراقب.

 الخروج من قاعة االختبار قبل مضي نصف الوقت من بدايتو واالنتياء منرصد الحضور والغياب.

 -استعمال أو احضار أجيزة االتصال داخل قاعة االختبار ويجب قفميا.

 دخول االختبار لممقرر المحروم منو الطالب وتكون درجة االختبار النيائي لوفي ذلك المقرر صف ارً(محروم).

 .5عمى الطالب/الطالبة اإلطالع عمى الئحة الدراسة واإلمتحانات المتوفرة عمى موقع
عمادة القبول والتسجيل.

 آٌ١خ اٌزؼبًِ ِغ شىبِٚ ٞٚمزشحبد اٌطالة داخً اٌىٍ١خ-:
ثالثا :كٌفٌة التعامل مع شكاوي الطالب داخل الكلٌة
ٌتم تشكٌل لجنة لتلقً وفحص الشكاوي برئاسة أحد أعضاء هٌئة التدرٌس وعضو هٌئة تدرٌس آخر
من كل قسم علمً على أن تعرض الحاالت التً ترد إلٌها لإلحاطة أو اتخاذ اإلجراء المناسب على
لجنة التعامل مع شكاوي الطالب (للقسم الرجالً والقسم النسائً) بصفة دائمة وأسبوعٌا ً وتكون لدٌها
مهام محددة.
ٌتم تقدٌم الشكوى إلى لجنة الشكاوى أو بوضعها فً أحد صنادٌق الشكاوى الموجودة بأروقة الكلٌة بعد
ملًء استمارة الشكوى (مرفق  )1التً ٌتم الحصول علٌها من مكتب وحدة التطوٌر والجودة بالكلٌة أو
من الموقع االلكترونً الخاص بالجامعً.
آٌ١خ اٌزؼبًِ ِغ شىبِٚ ٞٚمزشحبد اٌطالة:

.2
.3
.4
.5
.6
.7

وضع الشكوى فً صنادٌق الشكاوى واالقتراحات بالكلٌة.
أو إرسال شكوى أو اقتراح واستفسار من خالل صفحة الشكاوى والمقترحات الخاصة
بالموقع االلكترونً للجامعة.
ٌتم فتح صنادٌق الشكاوى وتجمٌع الشكاوى أسبوعٌا.
جمع الشكاوى من البرٌد اإللكترونً أسبوعٌا.
ٌتم إرسال الشكوى إلى من ٌعنٌه األمر بمجرد عرضها على لجنة تلقً وفحص الشكاوي.
ٌتم الفحص والبت فً كل المشاكل التً ٌمكن التعامل معها بصورة ودٌة أو رسمٌة مع
مراعاة السرٌة الكاملة للشكوى (ٌحتفظ باسم الطالب وبٌاناته لدى لجنة الشكاوى بالكلٌة فً
ملفات خاصة) وسرعة البت فً الشكوى (ال تزٌد مدة الرد على الشكوى أكثر من خمسة
عشر ٌوما ً من تارٌخ عرضها على لجنة تلقً وفحص الشكاوي).
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 .8الشكاوى التً تحتاج الرد من األقسام العلمٌة ُترفع إلى رؤساء األقسام وٌكون الرد عن طرٌق
رئٌس القسم حتى ٌتثنى سُرعة الرد.
ُ
 .9فً حالة تعذر حل الشكوى عن طرٌق األقسام ترفع إلى سعادة عمٌد الكلٌة.
تقوم اللجنة بإرسال ردود الشكاوى إلى أصحابها (لذا ٌنبغً كتابة بٌانات صاحب
.11
الشكوى وتشمل االسم "اختٌاري" – الفرقة – المستوى – الشعبة ،وكذلك وسٌلة االتصال به
مثل :رقم التلٌفون – البرٌد اإللكترونً ،أو االتفاق معه على موعد للرد على الشكوى) وذلك
لضمان سرعة التواصل بٌن أعضاء اللجنة وصاحب الشكوى.

ٌدٕخ إٌظبَ اٌدبِؼٟ
عزيررزي الطالررب /عزيزترري الطالبررة :عررالوة عمررى مررا سرربق فرري آليررة التعامررل مررع الشرركاوى
والمقترحات داخل الكمية فقد حرصت الجامعة عمى إرسراء نظرم المسراءلة داخرل الجامعرة

ولذا شكمت لجنة لمنظام الجامعي يتضح دورىا من اآلتي:

مادة  :1تشكل سنوياً لجنة تسمى لجنة النظام الجامعي بقرار من مدير الجامعة تختص
بنظر جميع الشكاوى المرفوعة عمى الطالب/الطالبات أو منيم والمحالة ليا من عميد

شئون الطالب وليا سمطة توقيع الجزاءات حسب الموائح المنظمة لعمميا.
مادة  :2تتكون لجنة النظام الجامعي من كل من:





عميد شئون الطالب أو من يكمف (رئيساً)

ال ة من أعضاء ىيئة التدريس أحدىم من كمية الحقوق (أعضاء)

إ نان من الطمبة أو الطالبات المشيود ليم بالكفاءة (أعضاء)

سكرتير ليس لو حق التصويت أو المشاركة (عضواً)

مادة  :3تقدم الشكاوى المرفوعة من الطالب/الطالبات أو من غيرىم في الجامعة إلى
عميد شئون الطالب.
مادة  :4يحق لعميد شئون الطالب بعد إجراء التحقيق الالزم إحالة الشكوى إلى لجنة

النظام الجامعي.

مادة  :5إجراءات الشكاوى:
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ال يجوز توقيع أي جزاء عمى الطالب/الطالبة المشكو منو إال بعد تحقيق من



إذا أستدعى الطالب المشكو في حقو لمحضور أمام المجنة ولم يحضر بغير عذر

المجنة.

مقبول يعاد استدعاؤه كتابة أو بأي وسيمة رسمية فإذا لم يحضر بغير إذن

مقبول يتم اتخاذ القرار التأديبي ضده غيابياً.



يجوز لمطالب/الطالبة أن يتظمم أمام مدير الجامعة من الق اررات الصادرة ضده من
لجنة النظام الجامعي خالل مدة خمسة عشر يوماً من تاريخ تبميغو بالقرار.

ػز٠ز ٞاٌطبٌت /ػز٠زر ٟاٌطبٌجخ
لممزيد من المعمومات:
نرجو االتصال بوحدة التطوير والجودة بكمية الطب
ىاتف داخمي8739 :
مقر الوحدة :مبنى كمية الطب بالمدينة الجامعية

البريد اإللكتروني لموحدة:
qacmcomplaint@nu.edu.sa
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ع اٌطٍتٛٔ

Request Type
طٍت ءلزشاذ



Request for proposal

Date of Request

ٜٛطٍت شى

خ اٌطٍت٠ربس

Request a complaint

DD

MM

YYYY

ٍٟطٍت داخ
)خ اٌطت١ٍو

)ٜ – أخشٞ ءداس- ش٠ئخ رذس١٘ ٛ (طبٌت –ػضّٝاٌّض

ٟٔٚذ االٌىزش٠اْ اٌجشٕٛػ
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ٜٛاٌّضز

Division/Dept.

 اإلداسح/ ُاٌمض

@

+966

ٟطٍت خبسخ
) خ١ٍ( خبسج اٌى

External request
(outside the College of Medicine)

Mobile

ٞبس١اإلصُ اخز

Name (Optional)

Designation

ايٛخ

سلُ اٌطٍت



Internal Request
(College of Medicine)

Mobile

Request Ref#

ايٛخ

ٟٔٚذ االٌىزش٠اْ اٌجشٕٛػ

E-mail Address

Work Location

ًّلغ اٌؼِٛ

Name

ٞبس١اإلصُ اخز

@

+966

ع اٌطٍتٛضِٛ

The Subject of the Request

بْ ثبٌّشفمبد١ث

Attached Documents

Recommendations

4

1

5

2

6

3

بد١صٛاٌز

