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004-DS-SS-QPR 272 إجراء اإلرشاد الوظيفي 

005-DS-SS-QPR  273 إجراء االنتخابات 

006-DS-SS-QPR 275 لية سياسات التوعية الطالبيةعاإجراء قياس ف 

007-DS-SS-QPR )276 إجراء طلب مساعدة مالية )صندوق الطالب 

008-DS-SS-QPR  277 إجراء كفالة تعليمية 

009-DS-SS-QPR 278 إجراء طلب تشغيل طلبة 

010-DS-SS-QPR 279 إجراء اإلرشاد النفسي واالجتماعي 

011-DS-SS-QPR )280 إجراء الخدمات المساندة )الخدمات الرياضية 



012-DS-SS-QPR  )281 إجراء الخدمات المساندة )الخدمات الصحية 

013-DS-SS-QPR  282 المساندة )طلب وسائل نقل للطلبة(إجراء الخدمات 

001-CF-SS-QPR 283 إجراء عقد الدورات التدريبية 
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001-DS-CS-QPR 285  إجراء خدمة المجتمع 

001-PI-ER-QPR 286 إجراء متابعة مذكرات التفاهم واالتفاقيات 

002-PI-ER-QPR 287 إجراء التخطيط للدراسات والمشاريع المشتركة وتوثيقها 

003-PI-ER-QPR 288 المحلي والخارجي إجراء التعاون 
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QPR-QA-DQ-001 290 إجراء صياغة السياسات واإلجراءات والنماذج وتدقيقها 

002-DQ-QA-QPR  291 إجراء االستفادة من التغذية الراجعة في التحسين المستمر 

100-VA-QA-QPR 292 إجراء ضمان تنفيذ خطط التحسين في المجاالت المختلفة وقياس فعاليتها 

100-VA-QA-QPR  293 األكاديميةإجراء تقييم أداء األقسام 

101-VA-QA-QPR  294     كاديميةالوحدات األادارة الجودة في إجراء تقييم 

102-DQ-QA-QPR  296 إجراء تقييم الدوائر اإلدارية 

210-VA-QA-QPR 297 تقييم مدى تلبية مخرجات التعلم لمتطلبات سوق العمل واحتياجاته إجراء 

200-DQ-QA-QPR  298 الطالبإجراء قياس مدى رضا 

201-DQ-QA-QPR 299 إجراء قياس مدى رضا أعضاء الهيئة التدريسية 

202-DQ-QA-QPR 300 إجراء قياس مدى رضا اإلداريين 

203-DQ-QA-QPR 301 إجراء قياس مدى رضا الخريجين 

204-DQ-QA-QPR 302 إجراء قياس مدى رضا أرباب العمل 

205-DQ-QA-QPR 303 إجراء قياس مدى رضا المجتمع المحلي 

 

 


