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Responsibility
المسئولية

الطجعخ الثبلثخ 4002/8241
الطجعخ األولي
8992/8282

مجلس التعليم العبلي

 .4الئحة الدراسة واالختبارات لممرحمة الجامعية.

4001/8241

مجلس التعليم العبلي

 .1الالئحة الموحدة لمبحث العممي في الجامعات.

8999/8289

مجلس التعليم العبلي

 .2الالئحة الموحدة لمدراسات العميا بالجامعات.

8992/8281

مجلس التعليم العبلي

 .3الئحة االبتعاث و التدريب لمنسوبي الجامعات.

8992/8282

مجلس التعليم العبلي

 .8نظام مجمس التعميم العالي و الجامعات و لوائحه.

Document No.
رقم الوثيقة

Storage
Location
مكبن الحفظ
مكتت معبلي مذيزالجبمعخ.
مكبتت وكالء الجبمعخ.مكبتت عمذاء الكليبد والعمبداد.
 مكتت وكيل الجبمعخللشئون األكبديميخ.
مكتت عميذ شئونالطالة.
مكبتت وكالء الطالةللشئون األكبديميخ.
 مكتت وكيل الجبمعخللجحج العلميو الذراسبد
العليب.
عمبدح الجحج العلمي.مكتت وكيل الجبمعخ
العلمي
للجحج
والذراسبد العليب.
عمبدح الذراسبد العليب. مكتت وكيل الجبمعخالعلمي
للجحج
والذراسبد العليب.
مكتت مذيز إدارحالتذريت و االثتعبث.

Status
حبلة الوثيقة
وسخخ ورقيخ
وسخخ الكتزوويخ

وسخخ ورقيخ
وسخخ الكتزوويخ

وسخخ ورقيخ
وسخخ الكتزوويخ
وسخخ ورقيخ
وسخخ الكتزوويخ
وسخخ ورقيخ
وسخخ الكتزوويخ
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 .4الالئحة المنظمة لشئون منسوبي الجامعات السعوديين

Document No.
رقم الوثيقة

Publication Year of
تبريخ النشر

Responsibility
المسئولية

8992/8282

مجلس التعليم العبلي

من أعضاء هيئة التدريس و من في حكمهم.
 .2الئحة توظيف غير السعوديين في الجامعات.

8992/8282

مجلس التعليم العبلي

 .1الدليل الشامل ألنظمة و لوائح و تعميمات الخدمة المدنية

8192 / 8922

وسارح الخذمخ المذويخ

و نماذج و اجراءات تنفيذها في األجهزة الحكومية.
 .9الئحة تقويم األداء الوظيفي.

8192 / 8922

Handbook for Quality Assurance and .80
Accreditation in Saudi Arabia, Part 1: The
System for Quality Assurance and
Accreditation, version 3.

4083/8212

Handbook for Quality Assurance and .88
Accreditation in Saudi Arabia, Part 4:
Internal Quality Assurance Arrangements,
version 3.
Handbook for Quality Assurance and .84
Accreditation in Saudi Arabia, Part 3:

4083/8212

هيئخ تقويم التعليم

4083/8212

هيئخ تقويم التعليم

وسارح الخذمخ المذويخ

هيئخ تقويم التعليم

Storage
Location
مكبن الحفظ
مكتت عميذ األسبتذح والموظفيه

Status
حبلة الوثيقة
وسخخ ورقيخ
وسخخ الكتزوويخ

مكتت عميذ األسبتذح و وسخخ ورقيخوسخخ الكتزوويخ
الموظفيه
مكتت عميذ األسبتذح و وسخخ ورقيخوسخخ الكتزوويخ
الموظفيه
مكتت عميذ األسبتذح و وسخخ ورقيخوسخخ الكتزوويخ
الموظفيه.
مكبتت مذيزي االدارادثبلجبمعخ.
مكتت مذيز ادارح وسخخ ورقيخالجودح و االعتمبد ثعمبدح وسخخ الكتزوويخ
الجودح و التطويز.
الجودح
وحذادثبلكليبد.
مكتت مذيز ادارح وسخخ ورقيخوسخخ الكتزوويخ
الجودح و االعتمبد.
الجودح
وحذادثبلكليبد.
مكتت مذيز ادارح وسخخ ورقيخوسخخ الكتزوويخ
الجودح و االعتمبد.
الجودح
-وحذاد
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مكتت مذيز ادارح الجودح وسخخ ورقيخ
وسخخ الكتزوويخ
.و االعتمبد
الجودح
وحذاد.ثبلكليبد
مكتت مذيز ادارح وسخخ ورقيخوسخخ الكتزوويخ
.الجودح و االعتمبد
.وحذاد الجودح ثبلكليبد

هيئخ تقويم التعليم

4083/8212

هيئخ تقويم التعليم

4083/8212

مكتت مذيز ادارح وسخخ ورقيخوسخخ الكتزوويخ
.الجودح و االعتمبد
اإلداريخ
الوحذاد.ثبلجبمعخ

International
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for
Standardization
ISO

4083
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External Reviews for Accreditation and
Quality Assurance, version 3, 2015.
Standards for Quality Assurance and .81
Accreditation of Higher Education
Institutions.
.82
Standards for Quality Assurance and
Accreditation of Higher Education
Programs.
International Standard for QMS ISO 9001: .83
2015
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