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 نبذة عن كلية علوم الرياضة والنشاط البدني (1

تعد كلية علوم الرياضة والنشاط البدين جبامعة امللك سعود أحد مؤسسات التنوع العلمي بفضل وجود خمتلف التخصصات الفرعية ونظام تربوي 
خلرجيي كلية علوم الرياضة والنشاط البدين احلصول على العديد من  شامل يقود إىل احلصول على درجات البكالوريوس واملاجستري والدكتوراه. وميكن

ة البدنية والصحية الوظائف يف اجملاالت اليت حيتاجها اجملتمع مثل املدارس والتعليم العايل واألندية الرياضية ومراكز األنشطة الرتوحيية ومراكز اللياق
دارة املنشآت الرياضية والقطاعات العسكرية فضاًل عن قطاع الصحة العامة. ويستفيد والتسويق الرياضي والبث اإلذاعي والصحافة الرياضية وإ

لرعاية  اخلرجيني أيضا من الشراكات االجتماعية مع املؤسسات احلكومية واخلاصة. وتشمل هذه املؤسسات وزارة الرتبية والتعليم، والرئاسة العامة
 حمللية، ووزارة الصحة، وقطاعات اإلنتاج، ومراكز البحوث.الشباب والكليات والقطاعات العسكرية والبلديات ا

هـ، وقرار جملس التعليم 18/11/1432بتاريخ  312291/20/2ولقد أنشئت كلية علوم الرياضة والنشاط البدين باملوافقة السامية بالقرار رقم 
كلية الرتبية البدنية والرياضة وقسم الرتبية البدنية وعلوم هـ، والذي وافق فيه على إعادة هيكلة  3/7/1432هـ بتاريخ 15/65/1432العايل رقم 

ي جديد للكلية احلركة بكلية الرتبية لتصبح كلية علوم الرياضة والنشاط البدين، وهو ما يعترب تاريخ البداية هلذه الكلية حيث مت إنشاء برنامج أكادمي
ولقد مت قبول طالب جدد على هذا الربنامج بعد إعتمادة من بداية العام وكذلك منشآت رياضية ومباين إدارية على مستوى عاٍل من اجلودة، 

 هـ.1433/1434الدراسي 
 الرؤية

 حتقيق الريادة والتميز يف علوم الرياضة والنشاط البدين على املستويني الوطين والعاملي.
 الرسالة
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واملسامهة أكادميياً وحبثياً يف بناء جمتمع املعرفة وحتسني نوعية احلياة من خالل تسعى الكلية إلعداد خمتصني يف جمال علوم الرياضة والنشاط البدين 
 الشراكة اجملتمعية يف ضوء قيم ومبادئ الدين اإلسالمي.

  القيم 

عة ورسالتها. تستمد الكلية قيمها املشرتكة من جوهر رسالتها حيث تشكل هذه القيم ركائز أنشطتها وتكفل اتساقها مع اخلطة اإلسرتاتيجية للجام
 وتلتزم كلية علوم الرياضة والنشاط البدين بالقيم املهنية التالية:

 .العمل باحرتافية ونزاهة واحرتام متبادل 
 .تشجيع العمل التعاوين واإلبداع والتفهم 
 .توقع املساءلة من قبل العاملني بالكلية وأعضاء هيئة التدريس والطالب 
 .دعم ومكافأة االبتكار يف البحث والتدريس واخلدمات 
 .تشجيع اإليثار والعدالة االجتماعية 
 .دعم الشمول والتنوع 
 بشكل عام.  وطينتقدمي اخلدمات للمجتمع احمللي وال 
 .تشجيع التعليم الذي يتخذ من الطالب حموراً له 

 هدافاأل
 محددة على النحو التالي: أهدافتسعى الكلية إلى تحقيق رؤيتها ورسالتها من خالل تحقيق أربعة 

 توفري بيئة تعليمية ترعى وتطور التفكري اإلبداعي يف جمال علوم الرياضة والنشاط البدين.  -1
 داء املهين وتقود إىل تطوير وتنمية الذات .هتيئة فرص االخنراط يف أنشطة رياضية تعليمية وتنافسية وتروحيية وإدارية وحبثية تعزز األ -2
 إتاحة فرص حبثية تربوية و رياضية متميزة تسهم يف تطوير املمارسات املهنية وتعزز االحتياجات اجملتمعية يف إطار شراكة إسرتاتيجية مع -3

 وعامليا. مؤسسات متميزة حمليا و إقليميا
 االت علوم الرياضة والنشاط البدين والصحة.تبين التقنيات احلديثة للبحث العلمي والتدريب يف جم -4

 ملف إهداف الجودةللتفاصيل أنظر 
 األقسام األكاديمية

 :وهي الكلية أهدافحتتوي الكلية على أربعة أقسام رئيسية متخصصة تعمل على حتقيق رؤية ورسالة و 
 قسم الرتبية البدنية.  -1
 قسم اإلدارة الرياضية والرتوحيية.  -2
 قسم فسيولوجيا اجلهد البدين.  -3
 قسم امليكانيكا احليوية والسلوك احلركي.   -4

 البرامج األكاديمية 
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 مشلت عملية تطوير الربامج األكادميية لكلية علوم الرياضة والنشاط البدين االستعانة بتشكيلة واسعة من املصادر احلديثة ذات الصلة ومت
الربامج وحمتوى املقررات األكادميية ونتائج التعلم واملتطلبات املهنية وخصائص  أهدافتعلقة هبيكل و استخدامها بشكل فعال يف صياغة اجلوانب امل

 اخلرجيني. وقد مشلت تلك املصادر ما يلي:
 اد األكادميي.العتمللتقومي واأ( مجيع الوثائق اليت تتعلق بتطوير الربامج األكادميية اليت مت نشرها من قبل جامعة امللك سعود واهليئة الوطنية 

لواليات ب( الربامج األكادميية لعدد من املؤسسات الرائدة يف هذا اجملال على املستوى العاملي, وعلى وجه اخلصوص من كندا واململكة املتحدة وا
 املتحدة األمريكية.

, واجلمعية (NASPE) للرياضة والرتبية البدنية ( متطلبات وتوصيات االحتادات املهنية العاملية ذات الصلة يف هذا اجملال, مثل االحتاد الوطينجـ
, واالحتاد (ACSM) والكلية األمريكية للطب الرياضي ،(AAPERED)والتمرينات اإليقاعية األمريكي للصحة والرتبية البدنية والرتويح 

, واجمللس الكندي ألداري الرتبية البدنية (AFPE) , واحتاد الرتبية البدنية يف اململكة املتحدة(BASES) الربيطاين لعلوم الرياضة والتمرينات
 . (CCUPEKA) م احلركة باجلامعاتو و عل

معات وتضمنت عملية بناء الربامج األكادميية لكلية علوم الرياضة والنشاط البدين األخذ بعني االعتبار التوسع املستقبلي والشراكات مع اجلا
 جامعة امللك سعود يف حتقيق الدولية. وعليه سوف يتم تقدمي الربامج التالية يف الكلية اجلديدة:العاملية الرائدة متاشيا مع إسرتاتيجية 

 :بكالوريوسامج النبر 
 يشمل برنامج بكالوريوس العلوم في علوم الرياضة والنشاط البدني أربعة مسارات على النحو التالي: 

 تدريس الرتبية البدنية. 
 اإلدارة الرياضية والرتوحيية. 
 اللياقة البدنية . 
 .التدريب الرياضي 
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 الدليل( 2

كلية علوم الرياضة والنشاط البدين جبامعة امللك سعود ، وهو متوافق ومتطابق مع يل تفاصيل إدارة نظام اجلودة لدى  يوضح هذا الدل
 . ISO 9001:2008متطلبات نظام إدارة اجلودة 
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 ( نطاق دليل الجودة 3

 تقدمي اخلدمات االدارية األكادميية للطالب ومنسويب الكلية واجملتمع لدعم اخلدمات التعليمية والبحثية
Provision of the Academic Administrative Services for the Students, staff and Community to 
Support Education and Research      

-7،  ( ممتلكات المستفيد4-5-7 ،  التصميم والتطوير 3-7،  التحكم في أجهزة الرقابة والقياس 6-7)*وقد مت إستثناء البنود أرقام 
    لعدم إنطباقها على الكلية. (من الكلية متم إستثناءه) ( وقاية وصيانة الخدمات5-5
  ( التطبيق3-1

لداخلية واخلارجية ا، وفقا للوائح ملنسويب الكلية وطالهبا واجملتمعكلية علوم الرياضة والنشاط البدين تقوم بنشاط يتعلق باخلدمات املقدمة 
 املنظمة لذلك.
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                                ( نظام إدارة الجودة     4
( عام4-1  

وتعرف نظامها بأسلوب علمي  ، فإنه عليها أواًل أن حتددهتاالرياضة والنشاط البدين حقيقة أنه من أجل إجناح عملياهتا وإدار  تدرك كلية علوم
، وهو متطابق حمدد وموثق وفعال إلدارة اجلودة ، لذلك قامت الكلية بإنشاء ووضع نظامه حلقة مستمرة من التطوير الدائم، مما يقودها باجتاوواضح

 ، وكذلك قامت بإعداد هذا الدليل. ISO 9001:2008بات املواصفة القياسية مع متطل
، الرسومات التوضيحية، النماذج والوصف الوظيفي، وذلك للتحقق من اجلودة املوثق يتضمن دليل اجلودة، إجراءات اجلودةإن نظام إدارة 

.كما مت سومات التوضيحية للعمليات اخلاصةوموضحة يف اإلجراءات والر ة لتطبيق نظام إدارة اجلودة، فعالية التشغيل والرقابة على العمليات املطلوب
تمرار لتحسني حتديد النقاط املهمة للرقابة والقياس من أجل حتقيق رقابة فعالة على العمليات، هذة النقاط املهمة للرقابة والقياس يتم مراجعتها باس

 " وذلك من أجل التحسني املستمر لنظام اجلودة. نهج العمليات والتوجه نحو المستفيدمفعاليتها. وتتبىن الكلية " 
 ( متطلبات التوثيق4-2
 ( عام 4-2-1

 قامت كلية علوم الرياضة والنشاط البدين بإنشاء وتوثيق نظام إلدارة اجلودة، يشتمل على سياسة اجلودة، اهليكل التنظيمي، دليل اجلودة،
 اجلودة. أهداف، الرسومات التوضيحية إلجراءات العمل، مناذج العمل، التوصيف الوظيفي و إجراءات عامة للنظام

 ( دليل الجودة4-2-2
 ISO الدولية ، الذي يوضح كيفية االستجابة ملتطلبات املواصفةلبدين بإعداد وتطبيق دليل اجلودةقامت كلية علوم الرياضة والنشاط ا

.كما مت شرح لإلجراءات أينما كان ذلك مناسبا  من قبل إدارات وأقسام ووحدات الكلية املختلفة. كما وضعت مرجعية إضافية  9001:2008
 وتوضيح العالقات املتبادلة ما بني الفقرات والبنود من جهة والعمليات أو اإلدارات املتعلقة هبا من جهة أخرى.
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 ( الرقابة على الوثائق4-2-3
ث من أجل التأكد من أن مجيع الوثائق اليت يستخدمها منسوبو كلية علوم الرياضة والنشاط البدين ضمن نظام إدارة اجلودة هي الوثائق األحد

، دارهامن املخول بالصالحية قبل إص واعتمادهاواملتداولة فعال ، فقد مت وضع نظام للرقابة على الوثائق واملستندات، فجميع الوثائق يتم مراجعتها 
بإسلوب  استبعادها، وأن الوثائق امللغاة قد مت  من الوثيقة هو املستخدم فعلياً كما مت وضع اإلجراءات املناسبة ووثقت للتحقق من أن اإلصدار احلايل

قائمة توزيع الوثائق املقيدة ، كما أن توزيع الوثائق حمكم ومقيد من خالل غري املقصود هلذه الوثائق االستخداممالئم من املوقع املعين، وذلك لتجنب 
 .(3)م.أ.

 .(2للتفاصيل أنظر إجراء مراقبة الوثائق والمعلومات )م.أ.ع.
 
 
 ( الرقابة على السجالت4-2-4

وأهنا مراقبة ومقيدة بشكل مناسب  ظام إدارة اجلودة هي سجالت جودة،تعد كلية علوم الرياضة والنشاط البدين مجيع السجالت املكونة لن
 سجالت اجلودة هذه حمددة من خالل رقم مميز، وهي واضحة ومقروءة بسهولة ويسر وسهلة االسرتجاع عند احلاجة.و ، التوثيق من خالل نظام

لية احلفاظ على النسخ األحدث يقوم ممثل إدارة اجلودة ومسئولو اإلدارات واألقسام والوحدات بكلية علوم الرياضة والنشاط البدين مبسئو كما 
، حبيث نة لتفادي تعرضها للضرر أو التلفمن كل وثيقة أو منوذج ضمن إدارهتم أو أقسامهم أو وحداهتم احملددة ، وحتفظ السجالت يف مواقع آم

ة من مسئول القطاع املعين بالسجالت والوثائق حمددة وموضح االحتفاظحينما يتطلب األمر ذلك، إن مدة  االسرتجاعتكون هذه السجالت سهلة 
 وممثل إدارة اجلودة.

 
 .(3للتفاصيل أنظر إجراء مراقبة سجالت الجودة )م.أ.ع.
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 مسئولية اإلدارة  )5
 ( التزام وتعهد اإلدارية5-1

اجلودة ضمن أنشطة الكلية، وتقدم دليل على إلتزامها من خالل إن إدارة كلية علوم الرياضة وعلوم احلركة تلتزم التزاماً تاماً بتطبيق نظام إدارة 
: 

 ت التواصل بني األشخاص ذوي التأثري املباشر يف الكلية، لبيان أمهية حتقيق متطلبات املستفيدين واملتطلبات القانونية، من خالل إجتماعا
 مراجعة اإلدارة الدورية.

  نظام إدارة اجلودة.اجلودة والتعريف بقيم  أهدافإعداد سياسة ودليل و 
  الكلية. أهدافعقد اجتماعات تقييم دورية ملراجعة وتقييم كفاءة وفعالية نظام إدارة اجلودة ومدى حتقيق 
  الكلية وتطبيق النظام بأسلوب فعال. أهدافضمان وجود توفري املوارد الالزمة، لدعم 
  املستفيدين وذلك يف كل قطاع  ولكل عملية .إجياد بيئة عمل مالئمة لتعزيز مفهوم التوجه حنو املستفيد وإرضاء 

 ( التركيز على المستفيد5-2
نات تتعهد كلية علوم الرياضة والنشاط البدين بالسعي للوصول إىل حتقيق رضا املستفيدين، ويتم تقييم درجة الرضا هذه دورياً من خالل استبا

يز رضا املستفيدين هو هدف الكلية الرئيس، حيث تعهدت إدارة الكلية بتوفري القياس وحتليل نتائجها، وكذلك اجتماعات مراجعة اإلدارة، إن تعز 
لتزام التام مجيع املوارد والدعم الالزم لتحديد متطلبات املستفيدين ومن مث تلبية هذه املتطلبات واالحتياجات، كما تتعهد إدارة الكلية بتقدمي اال

 بالتطبيق الفعال لنظام إدارة اجلودة.
 لجودة( سياسة ا5-3

تخصصني وباحثني يف ومهنية مقيادات  تسعى كلية علوم الرياضة والنشاط البدين جبامعة امللك سعود إىل الريادة والتميز يف إعداد وتأهيل
وتسهم يف  الرياضة والنشاط البدين يف خمتلف مؤسسات اجملتمع وفق معايري عاملية من خالل توفري بيئة علمية وحبثية تتصف بالعمق علوم جماالت

  .إثراء املعرفة اإلنسانية وتليب متطلبات وتطلعات املستفيدين
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اجملتمعية  اتالتطوير والتحسني املستمر ملستويات أداء منسوبيها يف اجملاالت التعليمية والبحثية واخلدمباملطابقة مع متطلبات تلتزم الكلية و 
مما يضمن التحسني الدائم   ISO 9001 – 2008وفق املواصفة الدولية  جاتنظام تقييم شامل للمدخالت والعمليات واملخر تطبيق من خالل 

 .لنظام إدارة اجلودة
ة كما تقوم الكلية بوضع ومراجعة دورية ألهداف اجلودة لضمان استمرارية تطبيق نظام إدارة اجلودة بفعالية، وتقوم ايضا باملراجعة الدوري

 لسياسة اجلودة لضمان استمرارية مالئمتها.
 ( التخطيط5-4
 الجودة أهداف(5-4-1

قطاعات ذات العالقة املالئمة واملنسجمة الكافة   مبشاركةاجلودة اليت مت إعدادها  أهدافتضمن إدارة كلية علوم الرياضة والنشاط البدين أن 
 هدافاضافة إىل أن مجيع األ .هدافاسهام اجلميع لتحقيق هذة األتدعم  هداف، وهذه األومع خطة التطوير املستمر للكلية مع سياسة اجلودة

 قابلة للقياس لتسهيل عمليات التقييم من قبل اإلدارة.
 الجودة أهدافللتفاصيل انظر 

 
 (تخطيط نظام إدارة الجودة5-4-2

وختطيطها، وذلك يف خطة أهداف اجلودة قد مت حتديدها تتكفل إدارة كلية علوم الرياضة والنشاط البدين  بأن مجيع املوارد الالزمة لتحقيق 
 اجلودة ومتطلبات املستفيدين. أهدافجتاه حتديد متطلبات العمليات وصوالً إىل  ه. هذه اخلطط مركز التحسني املستمر

 الجودة أهدافللتفاصيل انظر الرسومات التوضيحية للعمليات و 
 (المسئوليات، الصالحيات، االتصاالت5-5
 ( المسئوليات والصالحيات5-5-1

املعرفة وهذا الوعي . هذه عرفة التامة مبسئولياهتم جتاههامجيع االشخاص الذين ميارسون أعماالً تؤثر أو تتعلق بنظام اجلودة لديهم الوعي واملن إ
 اجلودة ويقوي مشاركتهم وحتفيزهم وينمي إلتزامهم. أهدافيدعم جهودهم لتحقيق 

 للتفاصيل أنظر الوصف الوظيفي
 ة( ممثل إدارة الجود5-5-2

ليف سعادة هـ ، بتك30/1/1435وتاريخ  43012/6/3علوم الرياضة والنشاط البدين القرار اإلداري رقم  ةأصدر سعادة عميد كلي
اته ن ممثل إدارة اجلودة وبغض النظر عن مهامه وواجببالكلية، إضافة إىل مهامة االخرى. إكممثل إلدارة اجلودة ،ياسر حمروس مصطفي  /الدكتور

لية للشخص صاحب ن متطلبات املستفيدين قد مت توصيلها بفعايس نظام إدارة اجلودة بشكل مناسب، وأسعن التحقق من تأ االخرى مسئول
 .حتسني األداء لنظام إدارة اجلودة. كما أنه يقوم برفع تقارير دورية إىل إدارة الكلية عن العالقة بتحقيقها

 االتصاالت الداخلية (5-5-3
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تلف إداراهتا وأقسامها ووحداهتا، من خالل والنشاظ البدين بتطوير وتطبيق نظام فعال لالتصاالت الداخلية بني خم قامت كلية علوم الرياضة
جتماعات تم عقد إيضًا مراجعة وتقييم كفاءة نظام إدارة اجلودة وفعاليته. كذلك يراجعة اإلدارة واليت يتم خالهلا أجتماعات الدورية لفريق ماإل

 مة للمستفيدين.يتم مراقبة وتقييم اخلدمات املقد ، حيثئويل االدارات واالقسام والوحداتمستنسيقية بني خمتلف 
 فيها واملعنيني ، وتوثق حماضر هذة االجتماعات وتوزع فقط على املشاركنيالكلية كما تعقد بعض االجتماعات بناء على طلب من إدارة

 يزاً ملشاركتهم.املوظفني ومبادراهتم وإقرتاحاهتم تعز تصاالت بتنفيذ قرارهتا. كذلك تشجع إدارة الكلية إ
 
 
 
 

 مراجعة اإلدارة (5-6
 عام (5-6-1

أسيس نظام وآلية ملراجعة اإلدارة، كما مت تبين النظام التايل إلجتماعات مراجعة اإلدارة، من أجل احملافظه على كفاءة نظام إدارة اجلودة فقد مت ت
 االجتماع كل من : . ويشارك يف هذامراجعة اإلدارة مرة واحدة على األقل يف السنة جتماعحيث يتم عقد إ

 عميد الكلية 
 وكالء الكلية 
 مدير إدارة الكلية 
 ممثل إدارة اجلودة 
 .أي أعضاء آخرين حسب احلاجة 

الل مذكرة داخلية بتوزيع أجندة اإلجتماع من ختكون عملية التنسيق والتحضري والرتتيبات لإلجتماع من مسئولية ممثل إدارة اجلودة الذي يقوم 
 .ثالثة أيامبقبل اإلجتماع جلميع املعنيني 

 ( مدخالت المراجعة5-6-2
 تتضمن أجندة االجتماع مناقشة المواضيع التالية :

 مراجعة حمضر االجتماع السابق وتقييمة 
 تقارير حاالت عدم املطابقة 
 أداء القطاعات املختلفة 
 خلدمةمستويات ومؤشرات ا 
 مواضيع التداخل الوظيفي 
 خطط العمل 
 تقارير تقدم العمل 
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 التدقيق الداخلي 
 توصيات التحسني والتطوير 
 التعديالت على الوثائق املقيدة 
 االجراءات التصحيحة والوقائية 
  وردودهم وإتصاالهتم ومالحظاهتمأراء املستفيدين 
  اجلودة أهدافمراجعة 
  اجلودةأي مواضيع أخري تتعلق بنظان إدارة 
 موعد إجتماع مراجعة اإلدارة القادم. 

 
 مخرجات المراجعة (5-6-3

طلوبة لتحسني . يتضمن احملضر اإلجراءات املمجيع األشخاص املعنيني بالتنفيذ يقوم ممثل إدارة اجلودة بإعداد حمضر االجتماع وتوزيعة على
، ويتم متابعة ومراقبة تقدم العمل للتأكد من مبتطلبات املستفيدين، واملوارد املطلوبة لتحقيق ذلكات املتعلقة ، والعمليات واخلدمنظام إدارة اجلودة

 فعالية التطبيق.
 للتفاصيل أنظر إجراء تقييم اإلدارة

 إدارة الموارد (6
 مين وتوفير المواردأت (6-1

هذه املوارد يتم و . رة اجلودة وتعزيز رضا املستفيدينالالزمة لتطبيق نظام إداتتعهد إدارة كلية علوم الرياضة والنشاط البدين بتوفري مجيع املوارد 
 ة والوقائية.يءات التصحيحالتدقيق الداخلي للنظام واالجرا . كذلك من خاللمن خالل اجتماعات مراجعة اإلدارةحتديدها 

 عام (6-2-1
يف الوصول  املوظفني لتحقيق القدر األكرب من املشاركة والفعالية للنظام وللمساعدةتعمل إدارة كلية علوم الرياضة والنشاط البدين مبشاركة مجيع 

 :وظفني وتشجيعهم وحتفيزهم من خالل. ويتم تطوير املإىل هدف حتسني األداء
 حتديد املسئوليات والصالحيات 
 وتقييم النتائج هدافإعداد معايري العمليات وحتقيق األ 
 ساس مؤهالهتم العلمية وخرباهتم تم تعيني املتقدمني للتوظيف على أنه يكسياسة عامة فإو  واالقرتاحات راءالتواصل املفتوح إلبداء اآل

 العملية.
 الكفاءة والتوعية والتدريب (6-2-2

جودة اخلدمات عتماداً كبريًا على املهارة والكفاءة لدي منسوبيها الذين لديهم تأثري مباشر على رياضة والنشاط البدين إللية علوم اتعتمد ك
، وبناءاً على أساس خرباهتم التدريبية السابقة . ويتم حتديد حاجات التدريب للموظفني علىت املوثقه ضمن نظام إدارة اجلودةاملقدمة وعلى العمليا

 ددة.، وبناءأ على الرفع من مدير إدارة الكلية بأمساء املرشحني وفق الضوابط احملإىل تلبية بعض املتطلبات اخلاصة احلاجة
 وفيما يتعلق بأعضاء هيئة التدريس بالقسم األكادميي فيقوم رئيس القسم وفق رؤيته املستطلعه من قبل أعضاء هيئة التدريس بالقسم بتعبئة

( واخلاص بطلب ورشة تدريبية لقسم أكادميي، وذلك عند احلاجة لنوع معني من التدريب خيصص ألعضاء  0701-05020303النموذج رقم ) 
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 ) لتدريس، ويتم تقييم فعالية التدريب من خالل مسئويل الوحدات ذات العالقة باستخدام منوذج قياس آثر وفاعلية التدريب )هيئة ا
 .الدورة املنفذةوحسب طبيعة  071910601-0601

 وينقسم التدريب بالكلية لقسمين كما يلي:
 أواًل فيما يخص أعضاء هيئة التدريس

التسجيل بالدورات اليت تعلن عنها عمادة تطوير املهارات على املوقع االلكرتوين بنفسه وحبيث ال يتعارض مع يقوم كل عضو هيئة تدريس يف 
 العبء الدراسي الذي يقوم به، ويف خارج أوقات العمل الرمسة.

 
 

 ثانياً: موظفين الكلية اإلداريين والفنيين
% من 20ما يرفع به مدير إدارة الكلية تقوم جلنة تطوير املهارات واملشكلة من سعادة وكيل الكلية للتطوير واجلودة واملكلفه حبصر  بناءاً على

خلارجية داخلية واموظفي اإلدارة واليت ينطبق عليهم الشروط اخلاصة بالتدريب والرفع هبا إىل إدارة تنمية املوارد البشرية باجلامعة، وتتضمن الدورات ال
لرفع هبا بعد ذلك يقوم املوظف بالبحث عن الدورة املناسبة له )وجيب أن تكون مطابقة للمسمى الوظيفي( وعند العثور على الدورة املناسبة يقوم با

اخلارجي. وللتغلب على لإلدارة وتقوم بدورها بالرفع إلدارة تنمية املوارد البشرية وجيب أن تنطبق عليه ضوابط التدريب الداخلي و ضوابط التدريب 
العاملني بعقد هذه النسبة اليت تعترب متدنية تقوم الكلية بتعزيز منهج التدريب على رأس العمل مل له من فائدة يف نقل وتبادل املعرفة واخلربات بني 

ت ذات العالقة باستخدام منوذج قياس الدورات داخل الكليةوذلك هبدف رفع كفاءة منسوبيها. ويتم تقييم فعالية التدريب من خالل مسئويل الوحدا
. كما يوجد نظام هتيئة وإعداد للموظفني اجلدد والذي ميكنهم من فهم طبيعة العمل وحسب 0601-071910601 ) آثر وفاعلية التدريب )

الل مسئويل القطاعات يب من خ. ويتم تقييم فعالية التدريب وكذلك تقييم نتيجة التدر وقنوات االتصال الداخلية املتاحةوإستيعاب طبيعة العمل 
 ، وحتفظ السجالت اخلاصة بذلك لدي إدارة الكلية.ذات العالقة
ميية تتبين الكلية مفاهيم وممارسات التطوير الذايت املستمر للقدرات املهنية ألعضاء هيئة التدريس واحملاضرين واملعيدين والقيادات األكادحيث 

خمرجات التعليم اجلامعي مبا يسهم يف هتيئة بيئة جامعية  والفنيني وتطوير مهارات الطالب هبدف حتسني جودةواإلدارية ومنسويب الكليةمن اإلداريني 
 :وتسعى الكلية يف هذا اإلطار إىل حتقيق األهداف التالية  .مناسبة متكن من حتقيق التطوير األكادميي

 يبمبا حيقق التميز واإلبداع يف التعلم والتدر  رسم االسرتاتيجيات املستقبلية الالزمة لرفع مهارات منسويب الكلية 
  تنمية مهارات وقدرات منسويب الكليةة وحث املساعي اإلبداعية واإلجناز احملرتف لديهم مبا حيقق التميز يف العملية األكادميية

  .واإلدارية
 حتديد االحتياجات الالزمة لتنمية مهارات منسويب الكلية. 
 التطويرية الالزمة لتنمية مهارات منسويب الكلية تصميم وتنظيم وتنفيذ الربامج. 
  تقييم ومراجعة الربامج اليت تقدمها الكلية ملنسوبيها وقياس مدى فعاليتها. 

 الطالبفيما يخص  ثالثاً:
مع جدوله الدراسي  يقوم كل طالب يف التسجيل بالدورات اليت تعلن عنها عمادة تطوير املهارات على املوقع االلكرتوين بنفسه وحبيث ال يتعارض

 الذي قام بتسجيله، ويف خارج أوقات احملاضرات الرمسية.
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  بالملف التدريبي وتهيئة الموظفين الجدد والخطة التدريبية لمنسوبي الكلية سجيلللتفاصيل أنظر إجراءات الت
 البنية التحتية(6-3

تطابق اخلدمة وإرضاء املستفيد . إن حتياجات الالزمة لبيئة العمل واملناسبة للوصول إىل لرياضة والنشاط البدين بتحديد اإلقامت كلية علوم ا
ل املالئم ة التحتية املطلوبة ملنسويب الكلية من أجل الوصول إىل تطابق اخلدمة هي على سبيل املثال : التجهيزات املكتبية املناسبة ، مكان العمالبني

 لعالقة ، املرافق األخرى الضرورية ، وأدوات الصيانة ومعدات السالمة الالزمة.، أجهزة وبرامج احلاسب األيل ذات ا
 بيئة العمل (6-4

قامت كلية علوم الرياضة والنشاط البدين بتوفري بيئة عمل مناسبة ملنسوبيها ،وتأكدت من أن كافة التسهيالت الداعمة للتحقق من مطابقة 
حيث وفرت الكلية بيئة عمل مناسبة من حيث اإلضاءة ودرجة احلرارة يف مجيع األماكن وخاصة يف قاعات الدراسة واملعامل اخلدمة متوفرة ، 

 وتتضمن هذة التسهيالت ما يلي :(، ملف بيئة العملوذلك وفق املواصفات املعتمدة من الشركة املنفذة للمبين ) 
 .نظام مناسب لإلضاءة 
 .نظام هتوية مناسب 
 ييف مناسب.نظام تك 
 .نظام مناسب لدرجات الرطوبة 

 ( تحقيق الخدمة7
 ( تخطيط تحقيق الخدمة7-1

تقتصر على احملافظة على جودة اخلدمات املقدمة فحسب، وإمنا تسعى إىل تطوير جودة هذه  إن سياسة كلية علوم الرياضة والنشاط البدين ال
العمليات أو تقدمي اخلدمات، يتم حتديد متطلبات املستفيدين ومراجعتها وتقييمها، اخلدمات عن طريق التحقق الفعال من العمليات وقبل بداية 

ومن مث تدمج ضمن خطط وأهداف اجلودة ومدخالت تتابع العمليات. كذلك يؤخذ بعني اإلعتبار نتائج حتليل إستبانات قياس رضا املستفيدين، 
 املستمر، ورفع ودعم وتعزيز حلقة التطوير املستمرة جلميع العمليات. وتعامل كمدخل من مدخالت العمليالت للوصول إىل حتسني األداء

 للتفاصيل أنظر أهداف الجودة
 ( العمليات المتعلقة بمتطلبات المستفيد 7-2
 ( تحديد المتطلبات المتعلقة بالخدمة7-2-1

واملتطلبات اخلاصة بكافة املستفيدين عقب مراجعتها يعترب الطالب ومنسويب الكلية وسوق العمل هم عمالء الكلية، ويتم حتديد اإلحتياجات 
واليت تتمثل يف )منوذج رقم  من خالل حتليل وتبويب البيانات املستخلصة من استبانات املستفيدين املرفقة مبلف املستفيدين وتقييمها

ومنوذج رقم  ،واخلاص باإلداريني 0804-071910601واخلاص بأعضاء هيئة التدريس ، منوذج رقم  071910601-0805
 ءهدمات. ويعترب عميد الكلية ووكالوذلك ضمن املراحل اإلبتدائية والتمهيدية للعمليات أو تقدمي اخل واخلاص بالطالب، 071910601-0802

 مسؤولني عن تقييم إحتياجات املستفيدين، ودجمها ضمن اخلدمات املقدمة وفقاً ألنظمة ولوائح اجلامعة.
 
 المتعلقة بالخدمة( مراجعة المتطلبات 7-2-2
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حيث لقد مت دمج تلك األنشطة املتعلقة بتقييم حاجات املستفيدين ضمن العمليات الرئيسة اليت تقوم هبا كلية علوم الرياضة والنشاط البدين، 
بق عليها، مثل: لوائح تشتمل تلك األنشطة على الوصف الكايف للخدمات املطلوبة مبا يف ذلك املواصفات القياسية واإلشرتاطات احمللية اليت تنط

كذلك مت حتديد اإلطار الزمين لتقدمي اخلدمات وتبليغ مجيع املوظفني ،  ح وزارة اخلدمة املدنية، وغريهااجلامعة وأنظمتها، لوائح وزارة التعليم العايل، لوائ
فإنه باإلمكان مراجعتها وتقييمها وإجراء التعديالت الالزمة عليها  اذوي العالقة بذلك. وهكذا فإن املتطلبات مهما كانت طبيعتها أو طريقة إستقباهل

 يف أي وقت وحسب تطور الظروف.
 (04. )م. أ ملف ضبط الوثائق والمعلوماتللتفاصيل أنظر 

 ( التواصل مع المستفيد 7-2-3
 مالحظاهتم، ومن مث يتم حتويل بصفة شخصية إستقباهلم بانة اليت توزع عليهم أو من خاللتاملستفيدين من خالل اإلس مالحظاتيتم معرفة 

حتليل أم إقرتاح من خالل  مالحظةإىل اجلهات املعنية للتنفيذ بإتباع اإلجراءات احملددة لذلك. ويتم معاجلة ردود املستفيدين سواءاً كانت على صيغة 
، من خالل جلنة االستبانات والتحليل االحصائي بالكليةبيانات االستبانات املطبقة على منسويب الكلية من موظفني وأعضاء هيئة تدريس وطالب 

هلذه الفئات للتعرف على إحتياجات التدريب واملشكالت اليت تواجه املستفيدين والرفع بتوصيات إلدارة الكلية  دوري كذلك تقوم اللجنة بتقييم
 .للعرض يف إجتماعات مراجعة اإلدارة

  ملف خدمة المستفيدينللتفصيل أنظر 
 التصميم والتطوير( 7-3

 (تم إستثناءه من الكلية) على معايري اهليئة الوطنية للتقومي واإلعتماد األكادميي اً تقوم الكلية بتصميم وتطوير أنشطتها بناء
(National Commission for Academic Accreditation & Assessment (NCAAA) 

 

 ( الشراء7-4
 ( عملية الشراء7-4-1

ة وخمرجاهتا بناءاً على حاجة العمليات الرئيستقوم كلية علوم الرياضة والنشاط البدين بتحديد احلاجات الفعلية ملستلزمات العمل املكتيب وغريه، 
أمينها وعملية إختيار ن عملية التحكم املفروضة على نوعية األدوات واألجهزة املكتبية اإلعتيادية اليت يتم تحيث أاملؤثرة يف تقدمي اخلدمات املختلفة. 

ظام املنافسات واملشرتيات وفق ن املوردين املناسبني هلا تتم من خالل إدارة املشرتيات باجلامعة، وذلك طبقاً إلشرتاطات ولوائح اجلامعة املنظمة لذلك
تأمني املستلزمات ذات القيم الكربى )مثل: . ويتم هذا األمر عند رغبة الكلية يف هـ1427احلكومية املعتمدة من ديوان رئاسة جملس الوزراء عام 

حبار األثاث املكتيب، ماكينات التصوير، أجهزة احلاسب األيل، وغريها( أو املستلزمات اإلستهالكيه )مثل: ورق التصوير، األقالم بأنواعها، أ
خالل منوذج طلب الرتخيص بصرف إحتياجات واملرفق  من سيق مع إدارة املشرتيات باجلامعةالطابعات، وغريها(، واليت يتم تأمينها يف الغالب بالتن

 باجراءات وحدة االتصاالت اإلدارية واخلدمات املساندة.
عهدة أما عند رغبة الكلية يف شراء مستلزمات خاصة ال توفرها اإلدارات املختصة باجلامعة، فيتم الشراء مباشرة من املوردين املناسبني من ال

يرفع رئيس الوحدة أو القسم إحتياجاته لعميد الكلية وحييل العميد هذه الطلبات لوحدة الشؤون املالية واإلدارية واليت املالية املخصصة للكلية، حيث 
( عشرة آالف لاير حيال الطلب للعميد، حيث برفع 10000بدورها تنظر يف الطلبات وتقدر قيمتها تقريبياً، فإن كانت تكلفة الشراء تزيد عن )
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( عشرة آالف لاير فأن رئيس وحدة 10000طلب لإلدارة العامة للمشرتيات باجلامعة، أما إن كانت تكلفة الطلب تقل عن )عميد الكلية هذا ال
أما لعدة شركات وخيتار السعر األقل ويدفع مباشرة مث يسلم املواد للمستودع بالكلية وحيتفظ بالفواتري. الشؤون املالية واإلدارية بالكلية يذهب بنفسه 

( عشرة ألف لاير فيتم تشكيل جلنة فنية من 10000بالنسبة لشراء األجهزة واألدوات للمختربات واملعامل والصاالت الرياضية اليت يتعدى سعرها )
واألجهزة منسويب الكلية لوضع مواصفات معينة، حيث يرفع العميد هبذه املواصفات إىل اإلدارة العامة للمشرتيات باجلامعة، ليتم عرض األدوات 

فنية ومسئول املطلوبه باملواصفات احملددة كمنافسه بالطريقة اليت يروهنا، بعد الشراء ال تستلم األجهزة واألدوات إال بعد فحصها من قبل اللجنة ال
لدى اإلدارة العامة للمشرتيات  ويتم إختيار املوردين بناءاً على قائمة املوردين املعتمدين املستودع من حيث مطابقتها للمواصفات املطلوبه وسالمتها.

وردين وهو منوذج باجلامعة، ونتائج التقييمات اليت تقوم هبا وحدة الشئون املالية واإلدارية بعد توريد املشرتيات. حسب النموذج املرفق مبلف تقييم امل
ة املستلزمات اليت تطلبها الكلية، هذا وسوف يتم حتديث حتت التجربة. ومسعه هؤالء املوردين يف السوق احمللي ومدى إلتزامهم مبواعيد التدريب ونوعي

 قائمة املوردين املعتمدين دورياً مبجرد اإلنتهاء من عمليات التوريد.
 وملف تقييم الموردين (04. )م. أ ملف ضبط الوثائق والمعلوماتللتفاصيل أنظر 

 ( معلومات الشراء7-4-2
ديدها تدرك كلية علوم الرياضة والنشاط البدين حقيقة أن عليها التأكد من أن املعلومات واملتطلبات الالزمة لشراء خدمة أو منتج ما قد مت حت

البيانات الالزمة وتتضمن معلومات الشراء تلك كافة ، (إدارة المشتريات) هة املخولة بالتوريد يف اجلامعةقاطعاً قبل متريرها إىل اجل كافياً و  حتديداً 
 .ملطلوب شراؤها بأسلوب كامل وواضحلوصف متطلبات املنتج أو اخلدمة ا

 ( التحقق من المشتريات7-4-3
دها للكلية تقع بشكل رئيسي على مسؤول القطاع املعين بعملية التوريد بالتنسيق مع يإن مسؤولية التحقق من جودة منتج أو خدمة ما مت تور 

لون مناسبة. كما أهنا قد ئو ت فحص معينة يراها املوظفون املسوعملية التحقق تلك قد تستلزم إستخدام معايري وأساليب وأدوامدير إدارة الكلية. 
إن لزم األمر، وذلك  إدارة املشرتياتتتطلب إشراك أشخاص آخرين من ذوي اخلربة الكافية ملعاينة املنتجات أو اخلدمات يف مقر الكلية أو يف مقر 

ة تامة ه املوظفون املعنيون مالئماً من أجل إمتام عملية التوريد بالصورة النظامية. إن عملية الفحص واملعاينة هذه تتم بنزاهة عالية وحياديحبسب مايرا
قدمة لتنفيذ ، وهو ما تقوم به جلنة دراسة العروض املت اليت تقدمها الكلية للمستفيدينلضمان اجلودة املطلوبة ملدخالت العمليات املؤثرة يف اخلدما

بالتعاون مع الكلية قيام إدارة املشرتيات باجلامعة كما أن على املوظفني املعنيني بعملية التحقق من املشرتيات التأكد من ،  األعمال واملشرتيات
نصر األساسي يف تقييمهم حيث أن نتائج فحص ومعاينة اخلدمات أو املنتجات اليت مت توريدها للكلية تعد الع. تحديث قائمة املوردين املعتمدينب

 بالدقة املطلوبة.
 
 
 
 
 

 ( اإلنتاج وتوفير الخدمة7-5
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 اإلنتاج وتوفير الخدمة ضبط( 7-5-1
إن جميع العمليات تتم وفقًا لإلجراءات والرسومات التوضيحية لها وبناءًا على اللوائح واألنظمة ذات العالقة ومتطلبات المستفيدين 

 المعقولة.
  توفري املعلومات املالئمة املتعلقة مبتطلبات املستفيدين من أجل توفري وتقدمي خدمات مهنية مميزة.يتم 
 الرسومات التوضيحية للعمليات متوفرة للرجوع إليها كلما دعت احلاجة إىل ذلك. و مجيع اإلجراءات املوثقة 
  الدقيق من أجل الرقابة على العمليات يف املراحل املتتالية. عمليات التدقيق واملراجعة الداخليهتتم الرقابة على العملية من خالل 

 إن اإلجراءات والرسومات التوضيحية مت أعدادها وتطبيقها جلميع تلك العمليات اليت من املمكن أن يكون هلا تأثري على اجلودة أو اخلدمة
أن يؤثر تأثرياً مباشر أو غري مباشر على جودة اخلدمة املقدمة. وتتخذ يتم تعيني فقط األشخاص املدربني واملؤهلني للعمل الذي من املمكن و املقدمة. 

من قبل فريق املراجعة الداخلية الذي  خاص يتم بناء على اخلطط املوثقة ق من مالئمة العمليات ألي نشاطقمجيع إجراءات القياس املمكنة، للتح
 يتم حتديدة وفق متطلبات كل وحدة.

 لإلنتاج وتوفير الخدمة ( إعتماد سريان العمليات7-5-2
ساء اإلدارات والوحدات، ويتم متابعتهم من قبل عميد الكلية. حيث يتم مراقبة العمليات من خالل التقييم مت مراقبة العمليات من قبل رؤ 

عمليات املقدمة املستمر ملؤشرات العمليات، وتوثيق إجراءات عملها. ومن خالل سجالت اجلودة وتأكيد اجلودة يتم التأكد من صالحيات ال
 ت حسب الفرتة احملددة سلفاً، وتعترب أدلة موضوعية على قدرة وفاعلية العمليات لتحقيق النتائج املستهدفة.الللخدمة. ويتم اإلحتفاظ هبذه السج

 ( التعريف والتتبع7-5-3
تعترب السجالت جزء من نظام إدارة اجلودة وهي حمددة ومعرفة من خالل أرقامها املميزة وعناونيها. إن مواقع وفرتات حفظ مجيع السجالت 

مة ميكن أن من خالل السجالت، وإن تتبع أي خدحمددة بأسلوب مالئم ويسهل الوصول إليها عند احلاجة. إن تفاصيل أي خدمة ميكن تتبعها 
 ل تاريخ تقدمي اخلدمة.يتم من خال

 (تم إستثناءه من الكلية) ( ممتلكات المستفيد7-5-4
تقوم كلية علوم الرياضة والنشاط البدين باإلحتفاظ بوثائق ومستندات منسويب الكلية، وذلك طبقًا ألنظمة اجلامعة. وحتفظ تلك الوثائق 

 األستخدام. وءوس ن آمن يقيها من التلف والضياعواملستندات لدى إدارة الكلية يف مكا
 (تم إستثناءه من الكلية) ( وقاية وصيانة الخدمات7-5-5

، للتحقق من توصيل اخلدمة بطريقة عالية اجلودة كما هو متوقع. وتتخذ خدمة التدريستتم العناية اخلاصة والرقابة التامة خالل مراحل تقدمي 
، ويتم ذلك من خالل استبانات اهليئة الوطنية لالعتماد االكادميي واخلاصة بالعمللوثائق واملتعلقات اخلاصة اإلحتياطات الالزمة ملعاجلة وحفظ ا

م بتقومي املقررات والربنامج الدراسي، كذلك تقرير املقرر الذي يقدم من عضو هيئة التدريس بنهاية كل فصل دراسي، والذي حتتفظ به األقسا
 األكادميية يف سجالت خاصة.

 
 
 

 في أجهزة الرقابة والقياس( التحكم 7-6
  نظمة الكلية.أة للتقومي واإلعتماد األكادميي و على معايري اهليئة الوطني اً عتمادإتحكم يف اجهزة الرقابة والقياس، تتم عملية ال
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 (من الكلية تم إستثناءها)
(National Commission for Academic Accreditation & Assessment (NCAAA) 
 

 والتحليل والتطوير( القياس 8
 ( عام8-1

 قامت كلية علوم الرياضة والنشاط البدين بتطوير وإعداد وتطبيق برنامج للقياس والتطوير للتحقق من مطابقة اخلدمة مع اخلطط واملواصفات
 القياسية ونظام إدارة اجلودة وخطط التطوير املستمر.

 ( الرقابة والقياس8-2
 ( رضا المستفيدين8-2-1

ة األساليب املناسبة للحصول على مدخالت املستفيدين من خدماهتا، مثل إستبيان قياس درج تبنتوم الرياضة والنشاط البدين قد إن كلية عل
عضاء هيئة التدريس واملوظفني عن اخلدمات املختلفة اليت توفرها الكلية. إن نتائج حتليل اإلستبيانات تبحث أرضا الطالب ومنسويب الكلية من 

املستفيدين ومراقبتها هي عملية مستمرة من أجل إستمرارية التحسني  مالحظاتدوريًا ضمن إجتماعات مراجعة اإلدارة، وعليه فإن عملية قياس 
 والتطوير.

 الداخلي( التدقيق 8-2-2
 ةم إدارة اجلودة املوثق واملواصفمن خالل عملية التدقيق الداخلي، يتم التحقق والتأكد وتقييم اإلستجابة الداخلية للكلية مع كل من نظا

هذا  ( 9ويوضح مبلف )م . أ .  حيدد فيه فرتات التدقيق وتكراره . يقوم ممثل إدارة اجلودة بإعداد برنامج تدقيقISO 9001:2008القياسية 
امة، حيث الربنامج يغطي مجيع النشاطات املوثقة ضمن نطاق نظام إدارة اجلودة. إن نطاق التدقيق حمدد، وتتم عملية التدقيق بإستقاللية وحيادية ت

وقائية يتم حبث نتائج التدقيق ومناقشتها ضمن إجتماعات مراجعة اإلدارة بأسلوب منتظم، وكذلك تستخدم للمساعدة يف إختاذ اإلجراءات ال
 املناسبة.

 (05للتفصيل أنظر إجراء التدقيق الداخلي لنظام إدارة اجلودة )م. أ. ع. 
 ( مراقبة وقياس العمليات8-2-3

، والرقابة على العمليات املختلفة يتم تطبيق التقنيات اإلحصائة املناسبة يف كل مرحلة من مراحل العمليات من أجل القياس الدائم واملستمر
تطبيق جمموعة من األستبانات اليت تعطي تغذية راجعة مفيدة عن مدى تقدم أو تعثر إجراء ما يف العملية التعليمية أو اإلدارية وذلك من خالل 

يتم إجراء حتقق إعتيادي مربمج من قبل فرق التقييم للتأكد من أن مجيع اخلدمات املقدمة تتم حسب املؤشرات احملددة. وحينما كما   ملنسويب الكلية.
 التصحيحة املناسبة. اإلجراءاتتم إبالغ القطاع املعين الختاذ ظ أي إحنراف عن تلك املؤشرات، فإنه يحيال
 ( مراقبة وقياس الخدمات8-2-4

اخلطط  قلتحقيق األهداف العامة لكلية علوم الرياضة والنشاط البدين حنو تقدمي خدمات ذات جودة عالية للمستفيدين، فإنه مت تطوير وتطبي
يتضح جلياً يف بناء الربنامج األكادميي وفق وهو ما  التنفيذية اليت توصف مراحل العمليات جنباً إىل جنب مع ضوابط الفحص واإلختبار املناسبة.

 يق اهلدف املطلوب.إحتياجات سوق العمل، كذلك مراجعة وحتليل نتائج استبانات تقرير املقر اليت ضوح مدى قرب أون بعد املنتج من حتق
 ( الرقابة على الخدمات الغير مطابقة8-3
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 لتفادي اإلستخدام الغري املقصود للخدمات غري املطابقة فإنه مت وضع رقابة يف خمتلف املراحل املناسبة للعمليات وللخدمات املقدمة. إن
امل معها حسب اإلجراء اخلاص مبراقبة حاالت عدم املطابقة. من قبل تتوافق مع املتطلبات احملددة تعترب خدمة غري مطابقة ويتم التع اخلدمة اليت ال

 الشخص صاحب العالقة. يتم اإلحتفاظ بالسجالت املتعلقة حباالت عدم املطابقة طبقاً للفرتات الزمنية احملددة لكل منها.
 (06للتفاصيل أنظر إجراء مراقبة حاالت عدم املطابقة )م. أ. ع. 

 ( تحليل البيانات8-4
ليات، قامت كلية علوم الرياضة والنشاط البدين بتحديد احلاجة الفعلية للتقنيات اإلحصائية املالئمة لتحليل املتطلبات املختلفة إلدارة العم

التطور واإلجراءات التصحيحة والوقائية. كما يتم إستخدام التدقيق الداخلي كأداة لتحديد  ومالحظاهتمولتقييم إستبيانات قياس رضا املستفيدين 
اجعة يف نظام إدارة اجلودة. إن أهداف اجلودة يتم مراجعتها وتقييم حتققها بشكل دوري. ويتم توثيق التقييم والتحليل ضمن حماضر إجتماعات مر 

 اإلدارة.
  ملف خدمة المستفيدينللتفصيل أنظر 

 ( التطوير8-5
 ( التطوير المستمر8-5-1

بتأسيس نظام لتقييم فاعلية تطبيق نظام إدارة اجلودة من خالل التدقيق االداخلي، سياسة اجلودة، قامت كلية علوم الرياضة والنشاط البدين 
 أهداف اجلودة، اإلجراءات التصحيحة والوقائية، وكذلك من خالل إجتماعات تقييم اإلدارة اليت تتم ضمن فرتات زمنية حمددة.

 ( اإلجراءات التصحيحية 8-5-2
 ويتضمن هذا النظام: لنشاط البدني بتأسيس نظام موثق لفاعلية تطبيق اإلجراءات التصحيحةقامت كلية علوم الرياضة وا

ويتم تقصي األسباب ، مع مالحظات املستفيدين وحاالت عدم املطابقة سواء يف اخلدمات أو العمليات أو اإلدارة طريقة عملية للتعامل
حتفاظ يتم اإلمث تقييم البيانات السابقة من أجل جناح وفاعلية اإلجراءات التصحيحة.كذلك   احلقيقية واجلوهرية املسببة حلاالت عدم املطابقة.

 اً خالل إجتماعات تقييم اإلدارة.بسجالت اإلجراءات التصحيحة ، حيث تناقش دوري
 (04لتصحيحة والوقائية )م. أ. ع. للتفاصيل أنظر إجراء حاالت عدم املطابقة واإلجراءات ا

 قائية( اإلجراءات الو 3-5-8و
تكمن يف حتديد  الوقائيإن فكرة اإلجراء و الوقائية. قامت كلية علوم الرياضة والنشاط البدين بتأسيس نظام موثق لفاعلية تطبيق اإلجراءات 

يعّد اإلبالغ عن حاالت عدم املطابقة جزءا  مهما  من نظام قت ممكن وتفادي تكرارها مستقبال ، كما حاالت عدم املطابقة وتصحيحها يف أسرع و 
من مسؤولية مجيع (، وكذلك دقة حتديدها 07عن حالة عدم املطابقة )م. أ. إدارة اجلودة، حبيث يتم تسجيل حاالت عدم املطابقة يف منوذج إبالغ 

 اآلثر يف جتنب الوقوع يف مشكالت يف املستقبل. مما يكون له بالغ املوظفني باالشرتاك مع مسؤويل الوحدات املختلفة بالكلية.
 

 (04للتفاصيل أنظر إجراء حاالت عدم املطابقة واإلجراءات التصحيحة والوقائية )م. أ. ع. 
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 العالقات التكاملية بين إدارات كلية علوم الرياضة والنشاط البدني
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