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 خطة االعتماد الرباجمي

 وفقا ملعايري االعتماد املطورة للمركز الوطني للتقويم واالعتماد األكادميي
 

 يعتمد,,

 واجلودة التطوير عمادة عميد                                                         التخطيط واملتابعة   وحدة رئيس    

 د/ ياسر بن إدريس املالكي    د / إبراهيم مصطفى شعبان                                                                  



                                                                                                                                                                         المملكـــــــــة العـــــــربيــــــــة السعــــــوديـــــة                                                                  

                                                                                                                      ــــــــم                                                                                                                    التعليــــــــــــــوزارة             

                                                                                                                 ــران                                                                                                                        ــــــــة نجـــــامعــــــج            

 وكـــالة التطـــــوير والجـــــودة         

 عمـادة التطـوير والجــودة             

 

 

2 
 

 املخرجــــــات/ األنشطة

 املعيار األول: الرسالة واألهداف
 الزمنية املستهدفة )بالشهر (الفرتة 

6 7 8 

 قرار اعتماد مجلس القسم والكلية لرسالة البرنامج وأهدافه .
      

الو نيةةة  البرنةةامج وادهةةدا بين رسةةةةةةةةالةةة  االرتبةةا الموائمةةة و تقرير 

/ رسةةةةةةةالة  2030البرنامج ورؤية المملكة  )رسةةةةةةةالةما يلي  وتتضةةةةةةةمن

البرنامج وخطة التحول الو ني / رسةةةةةةةالة البرنامج ورسةةةةةةةالة الجام ة / 

البرنامج وأهدافه/ رسالة البرنامج  رسالة /رسالة البرنامج ورسالة الكلية 

        .  ادداء(و ومؤشرات 

آلية مراج ة رسةةةةالة البرنامج وأهدافه وقرار اعتمادها من مجلس القسةةةةم 

  ال لمي.
      

تحليل نتائج  -الوثائق الدالة على عرض الرسةةةةةالة على اد را  الداخلية 

       / اإلداريون( .  الطالب-هيئة التدريس  )  أعضاء -استطالع رأي

تحليل نتائج  -الوثائق الدالة على عرض الرسةةالة على اد را  الرارجية 

 .  االستشاري(/ جهات التوظيف / المجلس  )الرريجون -استطالع رأي
      

الرسةةةالة عن مالت ات اد را   مراج ة /تقرير اللجنة المرتصةةةة باعداد 

 الداخلية والرارجية عن الرسالة .
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باعتماد الرسةةةةةالة وادهدا  ب د محضةةةةةر مجلس القسةةةةةم ال لمي ال ي قا  

  مراج تها وت ديلها .
      

لة البرنامج  ية عن الوعي برسةةةةةةةا لداخل تائج اسةةةةةةةتطالع رأي اد را  ا ن

 هـ .  1439/1440وأهدافه لل ا  
      

نتائج اسةةةةتطالع رأي اد را  الرارجية عن قياج درجة الوعي برسةةةةالة 

 هـ .  1439/1440البرنامج وأهدافه لل ا  
      

محضةةر مجلس القسةةم ال لمي ال ي قا  بمناقشةةة نتائج اسةةتطالعات الرأي 

 هـ .  1439/1440وتوصياته لل ا  
      

الرسةةةةةالة عن مالت ات اد را   مراج ة/تقرير اللجنة المرتصةةةةةة باعداد

 الداخلية والرارجية عن الرسالة .
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عينة من محاضر ادقسا  ال لمية التي تم تناول الموضوعات التالية بها )  

فه   اعتماد  لة البرنامج وأهدا ية رسةةةةةةةا اتراذ اجراءات تصةةةةةةةحيحية لتلب

ج من ممشةةةةروعات الرطة االسةةةةتراتيجية / الموافقة على اتتياجات البرنا

الموارد المالية / الموافقة على اتتياجات البرنامج من التوظيف (  لل ا  

 هـ .   1439/1440الجام ي 
      

تحقق رسةةةةةةةةةالةةة وأهةةدا  البرنةةامج لل ةةا  مةةد  التقرير السةةةةةةةنوي عن 

 هـ   . 1439/1440
      

 خطة اإلتصال اإلستراتيجي للبرنامج واعتمادها من مجلس القسم ال لمي 

   

 خطة االتصةةةةال اإلسةةةةتراتيجي كافة أنشةةةةطةعن شةةةةامل  السةةةةنوي تقريرال

نشةةةةةةر رسةةةةةةالة وأهدا  البرنامج بين اال را  الداخلية  بشةةةةةة نلبرنامج ل

هـ    1439/1440والرارجية وعرضةةةةه على مجلس القسةةةةم ال لمي لل ا  

.       
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هـةةةةةةةةةةة وبه  1439/1440قرار تشةةةةةكيل مجلس القسةةةةةم ال لمي لل ا  الجام ي 

 ات والمها  .صاالختصا
      

ومها   واختصةةةةاصةةةةاتالدليل التن يمي للبرنامج موضةةةةحا به الهيكل التن يمي 

 اللجان الفرعية . 
      

السةةيرا ال اتية لرئيس القسةةم وأعضةةاء هيئة التدريس بالبرنامج وفقا للنموذ  

الموتةةد من عمةةادا التطوير والجودا واإلفةةادا برف هةةا على الموقو اإللكتروني  

 للبرنامج . 
      

ت التكليف ابيان ب عضةةةةةةةاء الجهاي اإلداري الم اون للبرنامج متضةةةةةةةمنا قرار

 واالختصاصات والمها  .
      

و توجيهات رئيس  القسةةةةم الراصةةةةة بالحفاظ أعينة من قرارات القسةةةةم ال لمي 

يات الت ليم والت لم  لداعمة ل مل ئة ا على المناخ التن يمي للبرنامج وتوفير البي

عضةةةةةاء هيئة التدريس او دوالبحث ال لمي وخدمة المجتمو سةةةةةواء للطالب أو 

 هـ .   1439/1440الجهاي اإلداري لل ا  
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فاعلة في لدارا البرنامج مو البرامج المشةةةةةةةتركة بنجران  ية المشةةةةةةةاركة ال آل

 ومقرات الجام ة المرتلفة .
      

بين شطري الطلبة ) في تال ينطبق( آلية المشاركة الفاعلة في لدارا البرنامج 

. 
   

اآلليات والنماذ   توفر ملف متكامل ومحدث بالبرنامج يرتص بما يلي ) جميو

لة الجام ة للتطوير يات  الموتدا من وكا ها  / جميو اآلل والجودا ومن عمادت

لة الجام ة  لة الجام ة للشةةةةةةةؤون الت ليمية / وكا مدا من وكا ماذ  الم ت والن

يا والبحث ال لمي / عمادا خدمة المجتمو / عمادا شةةةةةةةؤون  لدراسةةةةةةةات ال ل ل

 المكتبات / عمادا القبول والتسجيل ( . 
      

بالضةةواب   بااللتزا عينة من قرارات القسةةم ال لمي او توجيهات رئيس  القسةةم 

 وآليات المؤسسة ) السابق ذكرها (  .  
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برسةةةةالة  بااللتزا عينة من قرارات القسةةةةم ال لمي او توجيهات رئيس  القسةةةةم 

والبحث  البرنامج وأهدافه الت ليمية وخططه التشةييلية الراصةة بالت ليم والت لم

 ال لمي ولدارا ضمان الجودا والمشاركة المجتم ية .
   

 وقرار اعتمادها من مجلس القسم ال لمي  التوجهات البحثية للبرنامج وثيقة 
      

محضر مجلس القسم ال لمي ال ي ناقش تنفي  البرنامج للتوجهات البحثية لل ا  

       هـ وتوجيهاته لألعضاء . 1439/1440

من عمادا البحث ال لمي للبرنامج عن تنفي  المرسةةةةةةةلة التي ية الراج ة  تقارير

  هـ 1439/1440التوجهات البحثية لل ا  ادبحاث المرتبطة ب
      

لإلنتا  ال لمي وادنشةةةةطة البحثية المرتلفة دعضةةةةاء نماذ  الحصةةةةر السةةةةنوي 

بالبرنامج باتثين  تدريس وال ئة ال ماذ  الموتدا من عمادا البحث  هي قا للن وف

       ال لمي .

خطة المشةةةةةةةاركة المجتم ية للبرنامج في ضةةةةةةةوء خطة عمادا خدمة المجتمو 

 والت ليم المستمر بناء على النموذ  الموتد من عمادا خدمة المجتمو  . 
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لمجتم ية للبرنامج بناء على النموذ  الموتد التقرير السنوي لرطة المشاركة ا

 من عمادا خدمة المجتمو . 
      

نماذ  الحصةةر السةةنوي للمشةةاركات المجتم ية وفقا للنماذ  الموتدا  اسةةتيفاء

 من عمادا خدمة المجتمو والت ليم المستمر .
      

  من مجلس القسم ال لمي .   واعتمادهاآلية تطوير البرنامج 
      

لعداد ملف متكامل يتضمن قرارات واجراءات البرنامج في تنفي  اآللية السابقة 

 والشواهد على التحسين ( . 
      

للبرنامج واعتمادها من مجلس القسم  االستشاريةم ايير اختيار أعضاء اللجنة 

 هـ. 1439/1440لل ا   ال لمي 
      

يار أعضةةةةةةةاء اللجنة  باخت لل ا   االسةةةةةةةتشةةةةةةةاريةقرار مجلس القسةةةةةةةم ال لمي 

 هـ بناء على الم ايير الم تمدا  .  1439/1440
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هـ وفقا لآللية الم تمدا  1439/1440قرار تشكيل المجلس اإلستشاري لل ا  

    من س ادا وكيل الجام ة للتطوير والجودا 

قرار مجلس القسم ال لمي باعتماد الدورات التدريبية لرفو مهارات أعضاء 

هيئة التدريس والكوادر الفنية واإلدارية بالقسم متضمنا توجيهات المجلس 

 هـ .  1439/1440ورئيسه لألعضاء لل ا  
      

 لومات الراصة بالبرنامج وآليات نشرها ورقيا وعلى متقرير عن نشر ال

 الموقو اإللكتروني للجام ة . 
      

 وأعمال على بحوث واالنتحالالتقرير الفصلي عن استردا  برامج اليش 

 .  1439/1440الطلبة لل ا  
      

ة فصلية للطالب للت ريف باللوائح يت ريفات المحاضرال تقرير فصلي عن تنفي 

        السلوكية والت ديبية .

التقرير السنوي لمراج ة تقد  البرنامج في تحقيق متطلبات المركز الو ني 

 . ادكاديمي من عمادا التطوير والجودا  واالعتمادللتقويم 
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 تقارير ييارات الدعم الفني من عمادا التطوير والجودا للكلية .
      

 تقارير المراج ة الداخلية من وتدا التطوير والجودا بالكلية على البرنامج . 
      

للتحقق من جودا ق االختبةةاريةةة للمقررات راتقرير البرنةةامج عن مراج ةةة ادو

وتيطيتها لنواتج الت لم  وفق النموذ  الم تمد من عمادا التطوير  رق التقييم 

       والجودا .

  مو  ارفاق  تطبيق ا المتميزين من أعضةةاء هيئة التدريس لمكافآلية البرنامج 

 اآللية.
      

 دائهم في االختبارات والواجبات أالتي ية الراج ة للطالب عن تقديم محاضرات 
      

ومحضر مجلس   هـةةةةة 1439/1440لل ا  الجام ي الرطة التشييلية للبرنامج 

    .مناقشتها واعتمادها فيه القسم ال ي تم 

 وفق لخطة التحسين المستمر .ن ا  غلق تلقة الجودا بالبرنامج 
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خطة تحسةةةين البرنامج ومحضةةةر مجلس القسةةةم ال ي تم مناقشةةةتها واعتمادها 

 هـ  1439/1440لل ا  الجام ي 
      

 هـ .  1439/1440تقرير عن غلق تلقة الجودا بالبرنامج لل ا  
      

 والمها  . االختصاصاتقرار تكليف منسق ومنسقة الجودا بالبرنامج متضمنا 
      

ن يتضةةةةةةمن أعلى  1439/1440البرامجي لل ا   االعتمادتشةةةةةةكيل فريق قرار 

 منسوبي البرنامج من ادكاديميين واإلداريين وعينة من الطلبة  جميو
      

 البرامجي . االعتمادعينة من محاضر اجتماعات لجان وفريق 
      

قرار مجلس القسةةةم ال لمي باعتماد جهة المقارنة المرج ية الرارجية متضةةةمنا 

 .  االختيار واالتفاقيات الموق ة مو ه ه الجهاتم ايير 
      

لل ةةةةا   وآليةةةةات القيةةةةاج قرار مجلس القسةةةةةةةم بةةةةاعتمةةةةاد مؤشةةةةةةةرات ادداء

       هـ  1439/1440
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التقرير السةةةةةةةنوي لمؤشةةةةةةةرات ادداء وفق النموذ  الموتد من عمادا التطوير 

 هـ  1439/1440والجودا لل ا  
      

هـ ال ي ناقش تقرير  1439/1440محضر اجتماع مجلس القسم ال لمي لل ا  

مؤشةةةةةةةرات ادداء متضةةةةةةةمنا ت ليق المجلس على التقرير وعلى نتائج المقارنة 

الرارجية  واإلجراءات التي سةةةةو  يتر ها المجلس لل ا   الداخلية و المرج ية

 القاد  بيرض التحسين  المستمر  . 
      

هـةةةةةة ال ي ناقش فيه م دالت  1439/1440محضر مجلس القسم ال لمي لل ا  

 االتجاهومقارنتها بال ا  الماضي وتحديد  للبرنامج تقد  الطلبة وم دالت اإلكمال

ال ا  للتحسن أو عد  التحسن وتقديم تفسير علمي للنتائج ولجراءات المجلس 

 للتحسين المستمر التي اتر ها المجلس. 
      

هـةة ال ي ناقش فيه استطالع  1439/1440محضر مجلس القسم ال لمي لل ا  

 االتجاهرأي الرريجين وجهات التوظيف  ومقارنتها بال ا  الماضةةةةةةةي وتحديد 

ال ا  للتحسن أو عد  التحسن وتقديم تفسير علمي للنتائج ولجراءات المجلس 

 للتحسين المستمر التي اتر ها المجلس . 
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هـةةةةةةةة ال ي ناقش فيه رضةةا  1439/1440محضةةر مجلس القسةةم ال لمي لل ا  

ال ا   االتجاهالطالب عن الردمات الالصةةفية  ومقارنتها بال ا  الماضةةي وتحديد 

للتحسن أو عد  التحسن وتقديم تفسير علمي للنتائج وتوصيات مجلس القسم 

 للى مجلس الكلية به ا الش ن لرف ها ل مادا شؤون الطلبة . 
      

ثالث ) الت ليم والت لم (  ل اتي السةةةةةةةنوي للم يار ال هـ  1439/1440التقويم ا

       واعتماده من مجلس القسم ال لمي .

 هـ . 1438التقويم ال اتي الدوري للبرنامج لل ا  
      

، لكل هـةةةةةةة  1439/14410تقارير المقررات الدراسية للفصل الدراسي ادول 
       مستوى على حده.

، لكل هـةةةةةةةة  1439/1440تقارير المقررات الدراسةةية للفصةةل الدراسةةي الثاني 
       مستوى على حده.

ية التقرير الشةةةةةةةامل للمقررات  وفق النموذ  الم تمد لوتدا الت ليم  الدراسةةةةةةة

قارير الموتدا ببين مقري الجام ة بنجران وشةةةةةةةروره والت لم  مو مراعاا الت
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، على مستتتتوى يتتتطري ال  ين هـةةةةةةةةة  1439/1440للفصةةةل الدراسةةةي ادول 
 وال  ات.

هـ مو مراعاا التقارير  1439/1440التقرير السنوي للبرنامج لل ا  الجام ي 

 . ، لكل مستوى على حده.الموتدا بين مقري الجام ة بنجران وشروره 
      

تقرير عن القضايا التي تم التحسين المستمر لها بناء على نتائج التقويم ال اتي 

منها و محضر مجلس  االنتهاءالقضايا التي لم يتم  هـ  متضمنا 1438الدوري 

 القسم ال لمي ال ي ناقش التقرير وقرار المجلس بتحديد جهة التنفي  والمتاب ة. 
      

 ن ا  تقييم البرنامج وتحديثه واعتماده من مجلس القسم ال لمي .
   

موضحا  ه ـ  ه 1439/1440لل ا  عن التقييم الس وي لل ر امج اعداد تقرير 
  األدوات التي استخدمت في التقييم و تائج التقييم وتوصيات التحسين. 

   

استتتتتيناو  موتا متا طة خطة تحستتتتين ال ر امج فصتتتتليا وفق ال موتا المطتمد 
 لوحدة التطليم والتطلم.
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استيناو التقييم الخارجي لل رامج التي مر على تقييم المقيم الخارجي لها 
  موتا المقيم الخارجي المطتمد لوحدة التطليم والتطلم.خمس س وات وفق 
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افادة مطتمدة من رئيس القستتتتتتم  تستتتتتتجيل م فل ال ر امج في ا طار الستتتتتتطودي 
    للم فالت وفق مطايير )سقف(.

وثيقه خصتتائا الخريجين ومخرجات التطلم المستتتهدفة لل ر امج متضتتم ة مدى 
اتساقها مع رسالة ال ر امج واالطار السطودي للم فالت ومتطل ات سوق الطمل 

 مطتمدة من القسم الطلمي.
      

الخريجين ومخرجات تطلم  تقرير عن الوستتتتتتتتائل التي تم  ها اعالن خصتتتتتتتتاتا
    ال ر امج )االعالن الورقي واالليكترو ي(.

آلية المراج ة الدورية لرصةةائص الرريجين ومررجات الت لم المسةةتهدفة م تمدا 

    من القسم ال لمي.

المراج ةةة الةةدوريةةة لرصةةةةةةةةائص الرريجين ومررجةةات الت لم تقرير تط يق أليتتة 

    المستهدفة.

 هأهداف رسةةالة البرنامج و موضةةحا بهـةةةةةةةة  ه 1439/1440لل ا  دليل البرنامج  

ته ومررجات الت لم و نا خصةةةةةةةائص الرريجين وجهات التوظيف المحتملة وامكا

 ) ورقيا ورقميا ( بالليتين ال ربية واإلنجليزية  . البشرية والمادية
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نماذ  المركز الو ني  هـةةةةةةةةةة على  أتدث 1439/1440توصةةةيف البرنامج لل ا  

 ادكاديمي .  واالعتمادللتقويم 
      

تقرير يوضةةةةةةةح مد  التواين بين المتطلبات ال امة )متطلبات الجام ة ومتطلبات 

ني التطبيقي داخل  جا ني الن ري وال جا بات الترصةةةةةةةص وك لب ال ية( ومتطل الكل

 .الرطة الدراسية للبرنامج

     

التي تسهم بالبرنامج والصفية وغير الصفية  تقرير يوضح مد  تكامل  ادنشطة

 في تحقيق مررجات الت لم.

    

ن ا  قياج مررجات الت لم بالبرنامج متضمنا الرسم الترطيطي واآلليات وأدوات 

القياج والرريطة الزمنية للقياج ومحضةةر مجلس القسةةم ال لمي ال ي أقر الن ا  

.       

عن قياج مررجات الت لم  للبرنامج  هـةةةةةةةة  1439/1440التقرير السةةنوي لل ا  

ومحضةةةةةةر اجتماع مجلس القسةةةةةةم ال لمي ال ي ناقش فيه وخصةةةةةةائص الرريجين 

بالتنفي   المكلفةجهات الو وخط  التحسةةةةةةةين التقرير متضةةةةةةةمنا قرارات المجلس

       والمتاب ة   .
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ياج مررجات ت لم  1439/1440لل ا   الفصةةةةةةةليالتقرير  جميو هـةةةةةةةةةةةةة  عن ق

ومحضر اجتماع مجلس القسم ال لمي ال ي ناقش فيه التقرير متضمنا   المقررات 

 .بالتنفي  والمتاب ة  مكلفةال اللجانقرارات المجلس و
   

 1439/1440توصيف المقررات الدراسية  ومحضر مجلس القسم ال لمي لل ا  

وتحديدها على  لن وجدت – هـةةةةة  ال ي ناقش فيه التحديثات على المنهج الدراسي

 مقرر  واعتمادها في محضر المجلس .  كل 
      

 مو البرامج المناظرا  الدراسة التي قا  بها  البرنامج للمقارنة المرج ية الرارجية

 .  ههدافرسالة البرنامج وأبين الرطة الدراسية الحالية ومتطلباتها و
      

وأسةةةةاليي التقويم  و رق توصةةةةيف اسةةةةتراتيجيات التدريس للمحتو  الدراسةةةةي 

بنواتج ت لم المقرر والبرنةامج بنةاء على النموذ  الموتةد من عمةادا  مةاوعالقته

       التطوير والجودا .

في ضةةةةةةةوء سةةةةةةةياسةةةةةةةات الجام ة   لبةلجراءات البرنامج لدعم البحث ال لمي للط

        ولجراءاتها الم تمدا في ه ا الش ن .
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 والمجالت ال لمية التي قاموا بالنشر فيها .  ةلبعينة من البحوث ال لمية للط
      

مو ضةةةرورا توافق هـةةةةةةةةة  1439/1440تحديث توصةةةيف الربرا الميدانية لل ا  

وفقةةا للتوجهةةات الحةةديثةةة للمركز الو ني  نواتج ت لمهةةا مو نواتج ت لم البرنةةامج

 . من مجلس القسم ال لمي ب د مناقشته هواعتماد  للتقويم واالعتماد ادكاديمي
      

وصةةةف واضةةةح يتضةةةمن م ايير وآليات و  رق التقييم دليل التدريي الميداني وبه 

 .  للطلبةوأدوات القياج لمواقو  التدريي الميداني 
      

المشر  الميداني على الربرا الميدانية يتضمن المشر  من الكلية وقرار تكليف 

ن ا  التي ية الراج ة من قبله  -3أدوات تقييم الطالب   -2المها   -1  ما يلي :

 للى مجلس القسم متضمنا تحديث سنوي إلجراءات ومواقو الربرا الميدانية . 
      

ين )من الكلية محضةةر مجلس القسةةم ال لمي ال ي ناقش التقرير السةةنوي للمشةةرف

على الربرا الميدانية وقرار المجلس بشةةةةةة ن التحديث السةةةةةةنوي بناء  والميداني(

 على التقييم الوارد في التقرير . 
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 املخرجــــــات
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 الفرتة الزمنية املستهدفة ) بالشهر (
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تقرير تقويم الربرا الميدانية من قبل الطلبة وأعضاء هيئة التدريس بناء على 

 استطالعات رأي تصمم له ا اليرض  مو وضو التوصيات وخطة التحسين.
   

التوصةةةةةةةيفةةات الموتةدا والتقةةارير الموتةدا الفصةةةةةةةليةةة والسةةةةةةةنويةة بين البرامج 

مكتملة المشةةةةةةتركة)  الب و البات ( وبين نجران وشةةةةةةرورا ) في تالة ينطبق( 

 وفقا للن ا  الم مول به في عمادا التطوير والجودا .وموق ة 
      

 وتقارير محضةةةةةر مجلس القسةةةةةم ال لمي ال ي ناقش  تقارير المقررات الدراسةةةةةية

ـ  متضمنا ما  1439/1440لل ا  الجام ي  الربرا والميدانية و التقرير الشامل ه

يثبت إلدارا البرنامج متاب تها دعضةةةاء هيئة التدريس في االلتزا  باسةةةتراتيجيات 

التةةدريس و رق التقييم الواردا بتوصةةةةةةةيف المقررات والقرارات التي اترةة هةةا 

       المجلس به ا الش ن  . 

هـةةةةةةةةة  بالدورات التدريبية التي تصةةل عليها  1439/1440تقرير لل ا  الجام ي 

لداخلي والرارجي  تدريي ا حا فيه ال بالبرنامج موضةةةةةةة تدريس  ئة ال أعضةةةةةةةاء هي

 والت لموالدولي الراص بتوصةةةةيف البرامج والمقررات واسةةةةتراتيجيات التدريس 

 اإللكتروني وكل ما له صلة بالت ليم والت لم.
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 املخرجــــــات
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 الفرتة الزمنية املستهدفة ) بالشهر (
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محاضةةةةةرات التهيئة الفصةةةةةلية للطالب والطالبات لت ريفهم بالبرنامج ونواتج ت لم 

المقررات الدراسةةةةةةةية ولفادا أعضةةةةةةةاء هيئة التدريس للمجلس ال لمي ب لب لل ا  

 هـ .  1439/1440الجام ي 
      

ء التدريسي نهاية كل فصل دراسي وفق نتائج اتقرير تقييم الطلبة للمقررات وادد

ادداء  وارفاق محضةةر اجتماع مجلس القسةةم ال لمي ال ي ناقش ه ه وتدا قياج 

 التقارير والتوصيات التي اتر ها في ه ا الش ن.
   

تقرير البرنةةامج عن جميو عمليةةات المراج ةةة التي تمةةت على كةةل من توصةةةةةةةيف 

البرنةةةةامج وتوصةةةةةةةيفةةةةات المقررات والربرا الميةةةةدانيةةةةة عن ال ةةةةا  الجةةةةام ي 

 تقارير المراج ة. هـ  مو ارفاق 1439/1440
   

تقرير  عن تطبيق الية دعم وتحفيز التميز في التدريس وتشجيو االبداع واالبتكار 

المتميزين  ال ين   لد  هيئة التدريس  متضةةةةةةمنا رصةةةةةةد أعضةةةةةةاء هيئة التدريس

تصةةةةةةلوا على جوائز او تكريم في ه ا الشةةةةةة ن  ويكون التقرير م تمدا من رئيس 

    القسم.
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 الفرتة الزمنية املستهدفة ) بالشهر (
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بة ) التحقق  يل او انجاي الطل تقرير البرنامج عن  التحقق من مسةةةةةةةتو  تحصةةةةةةة

 الداخلي والتحقق الرارجي(.
   

عمةةال الطلبةةة التي أتقرير البرنةةامج عن االجراءات التي يترةة هةةا للتحقق من أن 

    يقدمونها هي من انتاجهم.

البرنةةامج االفةةادا بةة نةةه تم رفو تقرير البرنةةامج وتقرير رصةةةةةةةةد مؤشةةةةةةةرات أداء 

)بالمقارنة الداخلية والرارجية( الى وكالة الجام ة للشةةةةةةؤون الت ليمية  مو كتابة 

 تاريخ الرفو.
   

 نتائج تقويمهم والتي ية الراج ة للطالب عن  جلسةةةات تقديم  محاضةةةراجراءات و

 ادائهم في االختبارات والواجبات .
   

( وملفةةات Program Portfolioتقرير البرنةةامج عن تحةةديةةث ملف البرنةةامج )

بركن الجودا بةةةالبرنةةةامج  لل ةةةا  الجةةةام ي (Courses Portfolios) المقررات 

 هـ. 1439/1440
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 الفرتة الزمنية املستهدفة ) بالشهر (
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 ةالبرنامج مطبوعوثيقة سةةةةةةياسةةةةةةات القبول كما تم اعتمادها في توصةةةةةةيف 

ال ربيةةةة بةةةالليتين  والبرنةةةامج على الموقو اإللكتروني للجةةةام ةةةة ةوم لنةةة

       . واإلنجليزية

سةةةةةةياسةةةةةةات التحويل للى البرنامج من جام ات أخر  واعالنها على الموقو 

 . وفي دليل الطالبااللكتروني وفي دليل البرنامج 
      

للطالب الجةةدد وت ريفهم بةةالبرنةةامج التقرير الفصةةةةةةةلي عن برنةةامج التهيئةةة 

بالسةةةةةةةلو   وجهات التوظيف و رق التقويم وادن مة واللوائح الراصةةةةةةةة 

  مو مراعةةاا أن يتضةةةةةةةمن دليةةل الطالب هةة ه والتةة ديةةي ولجراءات الت لم

الم لومات مو مراعاا توييو دليل الطالب على الطالب الجدد بالبرنامج في 

       .  أول الفصل الدراسي

الكتيبات الت ريفية الراصةةةةة بادن مة واللوائح الراصةةةةة بالسةةةةلو  والت ديي 

 ولجراءات الت لم. 
      

، مع ا يارة لهته النفسي بالبرنامجو واالجتماعياإلرشاد ادكاديمي  أن مة

       األ ظمة في دليل ال ر امج ودليل الطالب.
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 الفرتة الزمنية املستهدفة ) بالشهر (
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المرشدين ادكاديميين توييو الطالب على محضر مجلس القسم ال ي تم فيه 

       هـ.1439/1440لل ا  الجام ي 

مو    هـةةةةةةةةةة 1440/  1439لل ا  التقرير الفصةةةةلي عن االرشةةةةاد االكاديمي 

    مراعاا تحليل نتائج قياج ادداء ومناقشة التقرير بمجلس القسم ال لمي 

نه تم رفو ه  ب  فادا  قارير الى الوتدا المركزية  همو ارفاق ا  لإلرشةةةةةةةادالت

       االكاديمي بوكالة الجام ة للشؤون الت ليمية.

 تقرير تقييم الطلبة لردمات االرشاد ادكاديمي والدعم الطالبي
   

الحصر السنوي وتحليله عن الدورات التدريبية التي تصل عليها المرشدين 

 هـ .  1439/1440ادكاديمي لل ا  الجام ي  اإلرشادادكاديميين في مجال 
      

آليةةةةات الت ةةةةامةةةةل مو الطالب المت ثرين والمتفوقين والموهوبين وقرار 

 .    مو اإلشارا له ه اآلليات في دليل البرنامجاعتمادها
      

لطالب المت ثرين والمتفوقين  االت امل مو  آلياتالتقرير الفصةةةلي عن فاعلية 

وعرضه على مجلس القسم ال لمي متضمنا توصيات المجلس  والموهوبين

 هـ .  1439/1440وقراراته للت زيز والتحسين المستمر . لل ا  الجام ي 
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 الفرتة الزمنية املستهدفة ) بالشهر (
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في ادنشةةةةةةةطة  على المشةةةةةةةاركة والطالبات الطالب وتحفيز تشةةةةةةةجيوآليات 

  هـةةةةةةةةةةةة 1439/1440لل ا  الجام ي  الالصةةةةةفية لتنمية مهارتهم وقدراتهم

 القسم ال لمي.م تمدا من 
   

المطبقة في خطة ادنشةةطة الالصةةفية لنجايات لتقرير الفصةةلي عن مناقشةةة ا

الكلية وعلى مستو  الجام ة مو التركيز على  لسهامات  الب البرنامج في 

مو كتابة محضةةر مجلس القسةةم    مجلس القسةةم ال لمي  ىعله ه اإلنجايات 

        .توصيات المجلسيتضمن 

لطالب للتطوير المهني لضافي مترصص في ابرنامج تدريبي تصميم وتنفي  

من واعتماده  يتوافق مو مررجات الت لم وتطورات سةةوق ال مل والرريجين

       هـ 1439/1440مجلس القسم ال لمي لل ا  الجام ي 

على مجلس  البرنامج التطويري المهني اإلضةافي  وعرضةه بانجاياتتقرير 

القسةةم ال لمي متضةةمنا توصةةيات المجلس للت زيز والتحسةةين المسةةتمر لل ا  

       هـ .   1439/1440الجام ي 

اري إلدارا البرنامج لل ا  الجام ي ي) اخت Exit Examنتائج اختبار الـةةةةةةةةةةةةة 

       (هـ 1439/1440
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 املعيار الرابع ) الطالب ( 
 الفرتة الزمنية املستهدفة ) بالشهر (
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الت لم بةةالبرنةةامج لل ةةا  للفصةةةةةةةةل  نواتجتحقق مةةد  التقرير السةةةةةةةنوي عن 

 هـ 1439/1440الدراسي ادول 
      

التقرير السةةةةةنوي عن تحقق نتائج الت لم بالبرنامج لل ا  للفصةةةةةل الدراسةةةةةي 

 هـ 1439/1440الثاني 
      

 ( record  graduation supplementللطالب )     يالسةةةةةةةجل المهار

 وفق النموذ  الموتد . 
      

آليات تواصةةل البرنامج مو الرريجين  بما تضةةمن تواصةةل ف ال للبرنامج مو 

الرريجين من خالل مكتي الرريجين بالكلية والجام ة وبما يلبي الممارسةةةةةة 

 (4-0-13 . ) 
      

يات تواصةةةةةةةل البرنامج مو الرريجين وعرضةةةةةةةه على  ية آل تقرير عن فاعل

مجلس القسم ال لمي متضمنا توصيات المجلس للت زيز والتحسين المستمر 

 هـ   1439/1440لل ا  الجام ي 
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هاتقرير -أ يل   -  بتقييم الرريجين للبرامج ادكاديمية التي تررجوا من تحل

تقييم تقرير  -  بيانات توظيف الرريجين ورصةةةةةد مؤشةةةةةرات أداء التوظيف

  مو ارفاق افادا ب نه تم رفو ه ه التقارير رباب ال مل لمسةةةةةتو  الرريجينأ

    الى الوتدا المركزية للرريجين.

 1439/1440نتائج قياج تقويم كفاءا الردمات الطالبية بالبرنامج  لل ا  

 هـ . 
      

آلية ت امل البرنامج مو  الب ذوي االتتياجات الراصةةةةةةةة ) لذا كان ينطبق 

 على البرنامج(
      

 آلية ت امل البرنامج مو الطالب الدوليين  ) لذا كان ينطبق على البرنامج( . 
      

كان ينطبق  تقرير عن فاعلية الية ت امل البرنامج مو الطالب الدوليين ) لذا

على البرنامج( وعرضةةةةةه على مجلس القسةةةةةم ال لمي متضةةةةةمنا توصةةةةةيات 

 هـ   1439/1440المجلس للت زيز والتحسين المستمر لل ا  الجام ي 
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 املخرجــــــات/ األنشطة

 املعيار الرابع ) الطالب ( 
 الفرتة الزمنية املستهدفة ) بالشهر (

6 7 8 

آلية البرنامج لضةةةةةةةمان انت ا  الطالب في تضةةةةةةةور المحاضةةةةةةةرات والربرا 

 الميدانية وفقا لإلجراءات الم تمدا  بالقبول والتسجيل .
      

هـةة متضمنا تمثيل  1439/1440قرار تشكيل لجنة االعتماد البرامجي لل ا  

  البي باللجان ذات الصلة . 
      

عينة من محاضر االجتماعات للجان التي تضمنت تمثيل  البي سواء بقرار 

 هـ . 1439/1440ل ال ا  الجام ي أو بدعوه خال
      

لتدريي  الب البرنامج على ممارسةةات الم ايير خطة سةةنوية تصةةميم وتنفي  

لبرامجي المت لقة بالطالب وذلب بالت اون مو االمطورا لالعتماد ادكاديمي 

بحيةةةث تكون  وتةةةدا التطوير والجودا بةةةالكليةةةة وعمةةةادا التطوير والجودا 

 . وتنف  تحت لشرا  لدارا البرنامج م تمدا من البرنامجالرطة 

   

التقرير السةةةةةةةنوي عن فةاعليةة خطةة التةدريةي وقيةاج ادثر التةدريبي لل ةا  

 هـ.  1439/1440
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 املخرجــــــات/ األنشطة

 املعيار اخلامس ) أعضاء هيئة التدريس (  
 الفرتة الزمنية املستهدفة ) بالشهر (

6 7 8 

سةةةةةياسةةةةةات البرنامج في توظيف أعضةةةةةاء هيئة التدريس وم ايير اختيارهم ) 

 الس وديين / غير الس وديين ( . 
      

أعضةةةةةةةاء هيئة التدريس تسةةةةةةةي درجاتهم ال لمية  بيانات كفاءا وكفايةتحليل 

والنساء )لذا كان ينطبق( في المقر الرئيسي وفرع شروره  للرجال وبالنسبة 

تائج  نات التي سةةةةةةةيتم تحليلها ن يا )لذا كان ينطبق( على أن تتضةةةةةةةمن ه ه الب

المقارنة المرج ية على المسةةةةةتو  الداخلي والرارجي باسةةةةةتردا  مؤشةةةةةرات 

       ادداء المناسبة في ه ا الرصوص. 
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 املخرجــــــات/ األنشطة

 املعيار اخلامس ) أعضاء هيئة التدريس (  
 الفرتة الزمنية املستهدفة ) بالشهر (

6 7 8 

أعضاء هيئة نتائج تحليل بيانات كفاءا وكفاية تقرير ومناقشة عرض محضر 

ال لمية المرتصةةةةة متضةةةةمنا  القسةةةةم/مجالس مجلس/على بالبرنامج التدريس 

       توصيات الت زيز والتحسين المستمر. 

 Portfolio  faculty members  وفق النموذ  الموتد وبما يلبي متطلبات

 ( وتحديثه سنويا . 3-0-5الممارسة )
      

 برنامج التهيئة السنوي دعضاء هيئة التدريس الجدد لذا كان ينطبق 
      

تصةةةر مدعو  بالسةةةيرا ال اتية للمهنيين القائمين بالتدريس ) لذا كان ينطبق (  

 .       

ن م الموافقة دعضاء هيئة التدريس على المشاركة في المؤتمرات والف اليات 

 ال لمية والترقيات ... الخ .
      

التقرير السنوي عن المشاركات ال لمية دعضاء هيئة التدريس في المؤتمرات 

 هـ .  1439/1440والف اليات ومناقشات الرسائل ال لمية لل ا  
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 املخرجــــــات/ األنشطة

 املعيار اخلامس ) أعضاء هيئة التدريس (  
 الفرتة الزمنية املستهدفة ) بالشهر (

6 7 8 

هـ  1438/1439تقرير تقييم أداء أعضةةةاء هيئة التدريس عن ال ا  الجام ي 

التدريس بجام ة تطبيق الن ا  الموتد والم تمد لتقييم أعضةةاء هيئة من خالل 

)تقرير عةا  يبين تةاريخ التقييم  و عةدد ادعضةةةةةةةةاء الة ين تم تقييمهم   نجران

وتصةةةةةةةنيف االعةداد تسةةةةةةةةي كةل تقةةدير  وأهم التوصةةةةةةةيةةات   وأهم اجراءات 

       التحسين(.

للكتروني( عن نتةةائج تقييم أداء أعضةةةةةةةةاء هيئةةة  التقرير السةةةةةةةنوي ) تقرير

هـةةةةةةة  وعينة سرية تفيد بتقديم التي ية الراج ة  1439/1440التدريس لل ا  

 دعضاء هيئة التدريس . 
      

الرطة السةةةةةةةنوية للتدريي م تمدا من البرنامج وفقا للرطة التدريبية ل مادا 

 والجودا والرطة السنوية للتدريي لوتدا التطوير والجودا بالكلية.  التطوير
      

التقرير السةةةةةةةنوي عن فةةاعليةةة خطةةة التةةدريةةي وقيةةاج ادثر التةةدريبي لل ةةا  

 هـ وفقا للنموذ  الموتد  .  1439/1440
      

التقرير السةةةنوي عن فاعلية خطة محضةةةر مجلس القسةةةم ال لمي ال ي ناقش   

       . على المد  القريي والب يدالتدريي وقياج ادثر التدريبي 
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 املخرجــــــات/ األنشطة

 املعيار اخلامس ) أعضاء هيئة التدريس (  
 الفرتة الزمنية املستهدفة ) بالشهر (

6 7 8 

 و/ بحضةةةةةور أعضةةةةةاء هيئة التدريس االجتماعات التي تتمعينة من محاضةةةةةر 

أنشطة وسائل المشاركة في  في البرنامج لمناقشةالجهاي اإلداري  /م اونيهم 

 و الكلية او الجام ة .أسواء على مستو  البرنامج  التقويم والتطوير
      

هيئة التدريس عن تقييم كفاءا  اءرضةةةةةا أعضةةةةةب قياج مؤشةةةةةر ادداء الراص

لدليل هـةةةةةةةةةةةةة وفقا  1439/1440وجودا الردمات المقدمة لهم لل ا  الجام ي 

بوكالة الجام ة للتطوير وتدا قياج ادداء  مؤشةةةةةةةرات ادداء ال ي أصةةةةةةةدرته

       . والجودا

نتائج تطبيق مقياج رضةةةةا أعضةةةةاء هيئة التدريس عن  مناقشةةةةة تقرير تحليل

 فيهـ  1439/1440تقييم كفاءا وجودا الردمات المقدمة لهم لل ا  الجام ي 

التوصةيات الراصةة بالت زيز  على أن يتضةمن محضةر االجتماع  مجلس القسةم

 لل ا  الجام ي التالي.والتحسين المستمر 
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 املخرجــــــات/ األنشطة

 املعيار السادس) مصادر التعلم واملرافق والتجهيزات( 

 الفرتة الزمنية املستهدفة ) بالشهر (
6 7 8 

وثيقة سةياسةات الجام ة / الكلية الراصةة بتوفير مصةادر الت لم وكفايتها 

       ) في تال ينطبق( . الطالب والطالبات بشطري 

ذات الصةةةةةةةلة  والكتي والدوريات والرسةةةةةةةائل ال لميةبالمراجو تصةةةةةةةر 

المركزية والمكتبة المترصةةةصةةةة البرنامج والمتاتة بالمكتبة ترصةةةص ب

بالبرنامج والموجودا في صةةةةةةةورا ورقية و/أو لليكترونية  ووسةةةةةةةائل 

االسةةةةةةتفادا منها للطالب وأعضةةةةةةاء هيئة التدريس في شةةةةةةطري الطالب 

    ـ .ه 1439/1440الطلبة عن ال ا   والطالبات

عينه من خطابات رئيس القسم / منسق البرنامج دعضاء هيئة التدريس 

لحثهم على تقةةديم مبةةادرات لتوفير مصةةةةةةةةادر الت لم أو تطوير المرافق 

 والتجهيزات.
      

السةنوية للبرنامج   االتتياجاتمحضةر مجلس القسةم وال ي تم فيه تحديد 

مصةةةةةةةةادر الت لم والمرافق والتجهيزات اسةةةةةةةتجةابةة لمبةادرات هيئةة  من

 التدريس وما ورد في تقارير المقررات الدراسية .
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 املخرجــــــات/ األنشطة

 املعيار السادس) مصادر التعلم واملرافق والتجهيزات( 

 الفرتة الزمنية املستهدفة ) بالشهر (
6 7 8 

با يد  نة من الوثائق التي تف تدريس والطالب  رطاخعي ئة ال أعضةةةةةةةاء هي

 بالبرنامج بمصادر الت لم المتاتة بالمكتبة . 
      

عينة من الوثائق التي تفيد بحضةةةةةةور أعضةةةةةةاء هيئة التدريس والطالب 

للقاءات التهيئة التي تقو  بها عمادا شؤون المكتبات ) مو التركيز على 

 ادعضاء والطالب الجدد (. 
      

تصةةةةةةةر بةةالمرافق والتجهيزات الرةةاصةةةةةةةةة بةةالبرنةةامج لل ةةا  الجةةام ي 

) ت ليم / بحث علمي ( مو بيان مد   هـةةةةةةةةةة  وتصةةةةنيفها 1439/1440

 كفايتها . 

       

لدوري لمرافق وتجهيزات الت ليم والت لم على مسةةةةةةةتو  ا تقرير لتقييم ا

يات من خالل )البرامج  ية والكل اسةةةةةةةتطالع رأي  –اسةةةةةةةتطالع رأي الطل

 .(لجنة فنية تشكل من البرنامج –أعضاء هيئة التدريس 
   

آلية صيانة المرافق والتجهيزات والم امل بالبرنامج لصيانتها وتحديثها 

 واعتمادها من مجلس القسم والكلية . 
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 املخرجــــــات/ األنشطة

 املعيار السادس) مصادر التعلم واملرافق والتجهيزات( 

 الفرتة الزمنية املستهدفة ) بالشهر (
6 7 8 

اللوتةةات اإلرشةةةةةةةةاديةةة والمطويةةات الورقيةةة التي تحةةدد لجراءات ادمن 

 والسالمة والنواتي السلوكية المتب ة بالم امل .
      

مل للحفاظ على امن وسةةةةةةةالمة الموارد  يات الم ا فا ية الترلص من ن آل

البشةةةةرية والمباني والحفاظ على البيئة ) في تال ينطبق( واعتمادها من 

 مجلس القسم ال لمي ومجلس الكلية . 
      

 مو كتابة تقرير عنتصةةةةةةةر بالفنيين واإلداريين وتويي هم على الم امل 

 هـ .  1439/1440عن ال ا  الجام ي وكفاءتهم مد  كفايتهم 
      

تصر بالدورات التدريبية التي تصل عليها الفنيين واإلداريين بالبرنامج 

 هـ .  1439/1440عن ال ا  الجام ي 
      

تقرير بةةالمكةةافةةجت والجوائز التشةةةةةةةجي يةةة التي تصةةةةةةةةل عليهةةا الفنيين 

  .هـ 1439/1440واإلداريين عن ال ا  الجام ي 
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 وكـــالة التطـــــوير والجـــــودة         

 عمـادة التطـوير والجــودة             
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 املخرجــــــات/ األنشطة

 املعيار السادس) مصادر التعلم واملرافق والتجهيزات( 

 الفرتة الزمنية املستهدفة ) بالشهر (
6 7 8 

عينةةة من الرطةةابةةات التوجيهيةةة التي يقو  بهةةا رئيس القسةةةةةةةم للفنيين 

 واإلداريين لضب  لدارا جودا الم امل والتجهيزات بالبرنامج . 

      

( لد  أعضاء هيئة Lap Top / Desk Topتصر ب جهزا الكمبيوتر ) 

 التدريس بالبرنامج . 
      

قرار اعتمادها من ووالتجهيزات بالبرنامج  الرطة  الرمسةةةةةةةية للم امل

 .  وموافقة مجلس الكلية عليهامجلس القسم ال لمي 
      

 


