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أ .التعريف بالبرنامج ومعلومات عامة عنه
 .1المقر الرئيس للبرنامج:

املدينة الجامعية كلية الهندسة بنين
 .2الفروع التي يقدم فيها البرنامج:
ال يوجد
 .3أسباب إنشاء البرنامج
(اقتصادية ،اجتماعية ،ثقافية ،تقنية ،االحتياجات والتطورات الوطنية  .....الخ)

من العوامل التي تبرر إلنشاء البرنامج ما يلي:
 .1تلبية لحاجات المجتمع الملحة في بناء الفكر والسلوك وتنمية المهارات للقادة المحتملين.
 .2ان التطور التقني والمعرفي الكبير وأثره على بيئة األعمال ،يستلزم توفير مثل هذا البرنامج لتأهيل
القوى العاملة لمواكبة هذه التطورات.
 .3تعاظم تأثير بناء قدرات الفرد على االقتصاد والتطور التنموي والحضاري وأثر ذلك في توجيه
سياسات الدول ،كما يتبين في رؤية المملكة .2030
 .4المساهمة في انجاح رؤية المملكة  2030من خالل إعداد وتأهيل كوادر وقيادات إدارية تساهم
في خدمة وطنها ومجتمعها.
 .5التعليم والتعلم يشكالن اللبنات االساسية في بناء وتحقيق محاور رؤية  2030والمتمثلة في بناء
"مجتمع حيوي واقتصاد مزدهر ووطن طموح ".
 -6يعملل البرنلامج على تحقيق اهلداا الجلامعلة والكليلة من خالل المسلللللاهملة في تلبيلة احتيلاجلات
قطاعات التوظيا وسوق العمل من الكوادر والقيادات الوطنية المؤهلة.
 .4نظام الدراسة:
☐ مقررات دراسية ورسالة
 .5نمط الدراسة:
☒ انتظام
 .6الشراكات التعليمية والبحثية ( إن وجدت)
 جهة الشراكة نوع الشراكة: مدة الشراكة: .7إجمالي الساعات املعتمدة)45( :

☒ مقررات دراسية فقط
☐ تعليم عند بعد

☐ أخرى

 .8ساعات التعلم الفعلية)1350( :
( هي مقدار الوقت المســـتثمر في النشـــاطات التي تســـهم في تحقيق مخرجات التعلم المرتبطة بالمؤهل ،ويشـــمل :لج :جمين أنشـــطة التعلم ،مثل:
ساعات االستذكار ،إعداد المشارين ،والواجبات ،والعروض ،والوقت الذي يقضيه المتعلم في المكتبة)

 .9المهن  /الوظائف التي يتم تأهيل الطالب لها :
 مدير تنفيذي باإلدارة الوسطى. مدير تنفيذي باإلدارة العليا. مدير إدارة. مدير قطاع. العمل في مؤسسات القطاع الخاص والعام مدير مشروعات .10المسارات الرئيسة للبرنامج (إن وجدت)
المسار

الساعات المعتمدة

المهن  /الوظائف

(لكل مسار)

(لكل مسار(

3

 .1هو مس ا ا ا اااو ماجااد اد مهو ماااجس ا ا ا ااتي ا اوة ا عمااا
التنفيذي
 .11نقاط الخروج  /المؤهل

الممنوح (إن وجدت)
نقاط الخروج  /المؤهل الممنوح

إجمالي الساعات المعتمدة

 .1ال يوجد

ب .رسالة البرنامج وأهدافه ومخرجاته
 .1رسالة البرنامج:

"إ عداد خريجين مؤهلين بدرجة الماجستير في ادارة االعمال التنفيذي وتزويدهم بالمعارف والمهارات
والقدرات بما يمكنهم من ادارة منظماتهم بمهنية عالية تساهم في تحقيق النجاح والتميز وفقا ً للمبادئ
االسالمية"
 .2أهداف البرنامج:

أهداف البرنامج:
 -1تزويد الدارس بالمعارف والمفاهيم االدارية الصحيحة في في مجال ادارة األعمال.
 -2إكساب الدارس مهارات تطوير األداء وحل المشكالت في مجال ادارة األعمال.
 -3تطوير القدرات القيادية للدارس في مجال ادارة القطاعين الخاص و العام.
 -4اكساب الدارس مهارات البحث واالستقصاء التطبيقي في مجال ادارة األعمال.
 -5تدريب الدارس على استخدام الوسائل والنماذج التطبيقية والبرمجيات العلمية الحديثة في مجال ادارة
األعمال.
 .2عالقة رسالة وأهداف البرنامج من رسالة وأهداف المؤسسة/الكلية:
رسالة الجامعة

توفير تعليم وتعلم يلبيان احتياجات المجتمع وسوق العمل ،والمساهمة الفاعلة في التنمية المستدامة من خالل
إجراء البحوث التطبيقية ،واالستخدام األمثل للتقنيات الحديثة  ،وتفعيل الشراكة على المستوى المحلي
واإلقليمي والعالمي.
األهداف االستراتيجية للجامعة:
-1الوصول بالبرامج األكاديمية إلى المستوى العالمي في إطار القيم اإلسالمية.
 -2إعداد طالب متميزين بكفاءة عالية للمستقبل.
-3تعزيز كفاية وكفاءة أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم.
-4تعزيز واستثمار مرافق وتجهيزات الجامعة واستخدام التقنيات الحديثة.
-5االرتقاء بمصادر التعلم وفقا ً للمعايير القياسية.
-6التميز في خدمات ودعم الطالب والطالبات.
 -7تطوير األنظمة المالية واإلدارية وفقا ً لمعايير الجودة الشاملة.
-8تأمين مستقبل مهني واعد للخريجين.
 -9تطوير منظومة البحث العلمي لدعم التنمية المستدامة.
-10االرتقاء ببرامج الدراسات العليا.
-11االلتزام المستمر والفعال نحو المجتمع.
-12بناء منظومة للشراكة والتعاون محليا ً وإقليميا ً وعالميا ً.
رسالة الكلية- :
تقديم المعرفة العلمية والعملية في المجاالت اإلدارية والمالية ،واالرتقاء بالمستوى الفكري للطالب
والطالبات من خالل توفير كافة الخدمات البحثية واألكاديمية وتصميم البرامج الدراسية التي تتفق مع رسالة
الجامعة في أطار القيم اإلسالمية
أهداف االستراتيجية للكلية
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الغاية االولى  :االرتقاء بالعملية التعليمية و مخرجاتها نحو التميز و الريادة.
الغاية الثانية  :انشاء منظومة متكاملة للدراسات العليا و البحث العلمي.
الغاية الثالثة  :تعزيز و تطوير الهياكل االدارية بالكلية في ضوء معايير االعتماد.
الغاية الرابعة  :دعم الخدمات و األنشطة الطالبية و االرتقاء بمستواها.
رسالة البرنامج-:
تزويـد الملتحقين بـالبرنـامج بـالمعـارف والمهـارات والقـدرات االداريـة التطبيقيـة ،بمـا يمكنهم من ادارة منظمـاتهم بمهنيـة
عالية تساهم في تحقيق النجاح والتميز لها تبعا ً للمبادئ االسالمية".

أهداف البرنامج-:
 -1تزويد الدارس بالمعارف والمفاهيم االدارية الصحيحة في في مجال ادارة األعمال.
 -2إكساب الدارس مهارات تطوير األداء وحل المشكالت في مجال ادارة األعمال.
 -3تطوير القدرات القيادية للدارس في مجال ادارة القطاعين الخاص و العام.
 -4اكساب الدارس مهارات البحث واالستقصاء التطبيقي في مجال ادارة األعمال.
-5تدريب الدارس على استخدام الوسائل والنماذج التطبيقية والبرمجيات العلمية الحديثة في مجال ادارة
األعمال.
العالقة:
تتفق رســالة البرنامج من رســالة الجامعة ورســالة الكلية في تقديم معارف مميزة للطالب ،وتتفق من اهداف الجامعة
وغايات الكلية في تطوير قدرات الطالب ومهاراتهم.
 .4خصائص خريجي البرنامج:

ينبغي أن يكون الحاصلون على شهادة الماجستير قد أثبتوا ما يلي:
 -1المعرفة بمجموعة شاملة ومتناسقة ومنظــمة من المعارف في مجـال إدارة األعمـال ،وبالنظريـات
والمبـادئ المتعلقـة بذلك المجال.
 -2القدرة على البحث في المشكالت المعقدة وإيجاد حلول ابتكارية تحت قدر محدود من التوجيه ،باسـتخدام
رؤى من مجال دراستهم و من المجاالت األخرى ذات العالقة.
 -3القدرة على تحديد واستخدام األساليب الرياضية واإلحصائية المناسبة في التحليل وإيجاد الحلول للقضايا
المعقدة،
 -4القدرة على اختيار واستخدام أكثر اآلليات مناسبة إليصال النتائج إلى المتلقين المختلفين.
 -5القدرة على القيادة واالستعداد للتعاون الكامل مع اآلخرين في المشاريع والمبادرات المشتركة.
-6اإللمــام بمجــال واســع و متكامــل مــن المعــارف والمهــارات المطلوبــة للممارســة الفعالــة فــي
المجــال المهنــي إلدارة األعمال.
 .5مخرجات تعلم البرنامج*
المعارف

ع -1س -1يشرح النظريات والمفاهيم والمداخل الحديثة في مجال ادارة االعمال
ع -2ر -2يعرف بأساسيات وظائف المنشأة والوظيفة االدارية.
المهارات

م-1ر
م -2ت

يستخدم المهارات والممارسات المتخصصة في المجاالت الكمية واالدارية في اتخاذ القرارات االدارية.
يربط بين المعارف والمهارات على المستوى المعرفي والتطبيقي في حقل ادارة األعمال.

الكفاءات

ك -1ت
ك -2ت
ك -3ت

يطور الخطط االستراتيجية الالزمة للقيام بالوظائف االدارية المختلفة .
يشخص ويقيم المشكالت االدارية و التحديات المعقدة التي تواجه منظمات األعمال.
يلتزم بالممارسات االخالقية في أنشطة منظمات األعمال المختلفة.

*يضاف جدول منفصل لكل مسار أو نقاط تخرج (إن وجدت)
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ج .المنهج الدراسي
 .1مكونات الخطة الدراسية:

عدد المقررات

مكونات الخطة الدراسية
إجباري
اختياري

المقررات الدراسية

15
2

الساعات
المعتمدة
45
6

النسبة المئوية
%88.24
%11.76

مشروع التخرج (إن وجد)
الرسالة العلمية (إن وجدت)
التدريب الميداني (إن وجد)
أخرى ( )........
17

اإلجمالي

 51ساعة

%100

*يضاف جدول منفصل لكل مسار ( إن وجد)

 .2مقررات البرنامج:

المستوى

رمز المقرر

 511دار 3-
المستوى  512قصد3-
1
 513دار3 -
 514تسق3-
 521حسب 3-
المستوى  522دار3-
2
 523دار3-
 524مال3-
 533تسق3-
المستوى
534دار3-
3
 531دار3-
 532دار3-
 541دار3-
 542دار3-
المستوى
 544دار3-
4
 543دار3-
545دار3-

اسم المقرر
نظم المعلومات االدارية
االقتصاد االداري
مناهج البحث والتحليل الكمي
التسويق المعاصر
محاسبة ادارية وتكاليف
إدارة الموارد البشرية
ادارة العمليات واالنتاج
تمويل الشركات
التجارة االلكترونية
ادارة المشروعات
االدارة والسلوك التنظيمي
الريادة واالبتكار
إدارة األعمال الدولية
االدارة االستراتيجية المتقدمة
اخالقيات االعمال
المشروع البحثي
دراسة الجدوى

الساعات
المتطلبات
إجباري
المعتمدة
السابقة
أو اختياري
 3ساعات
ال يوجد
اجباري
 3ساعات
ال يوجد
اجباري
 3ساعات
ال يوجد
اجباري
 3ساعات
ال يوجد
اجباري
 3ساعات
ال يوجد
اجباري
 3ساعات
ال يوجد
اجباري
 3ساعات
ال يوجد
اجباري
اجباري
اجباري
اختياري
اجباري
اجباري
اجباري
اجباري
اجباري
اجباري
اختياري

ال يوجد
ال يوجد
ال يوجد
ال يوجد
ال يوجد
ال يوجد
ال يوجد
ال يوجد
ال يوجد
ال يوجد

 3ساعات
 3ساعات
 3ساعات
 3ساعات
 3ساعات
 3ساعات
 3ساعات
 3ساعات
 3ساعات
 3ساعات

* يدرج المزيد من المستويات حسب الحاجة
*يضاف جدول لمقررات كل مسار ( إن وجد)

 .3توصيف مقررات البرنامج:
يوضع الرابط اإللكتروني للتوصيف التفصيلي لجميع مقررات البرنامج وفق نموذج المركز الوطني للتقويم واالعتماد األكاديمي.

 .4مصفوفة مخرجات التعلم للبرنامج:

يربط بين كل من مخرجات تعلم البرنامج والمقررات وفقا ً لمستويات األداء التالية:
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(س = مستوى التأسيس  ،ر = مستوى الممارسة  ،ت = مستوى التمكن)
مخرجات التعلم للبرنامج
المعارف

المقررات
ع1

نظم المعلومات االدارية

ع2

المهارات
ع3

ع..

م1

س

س

االقتصاد االداري

س

س

مناهج البحث والتحليل الكمي

س

س

التسويق المعاصر

ر

محاسبة ادارية وتكاليف

س

إدارة الموارد البشرية

س

ادارة العمليات واالنتاج
تمويل الشركات

ر

التجارة االلكترونية

م2

م..

ك1

ك2

س

ر
س

س
ر

ر

ر
ر

ر
ر

س

م2

الكفاءات
ك3

س
ر
ر

ت
ر

ت

ت

ر

ت

االدارة والسلوك التنظيمي

س

س

س

الريادة واالبتكار

ت

ت

س

إدارة األعمال الدولية

ت

ت

االدارة االستراتيجية المتقدمة

ت

ت

اخالقيات االعمال

س

س

ر

دراسة الجدوى
ادارة المشروعات

س

المشروع البحثي
* يضاف جدول منفصل لكل مسار ( إن وجد)

ر
ت
ت

ر

ت

ر

ت

ت

ت

ت

 .5استراتيجيات التعليم والتعلم المستخدمة لتحقيق مخرجات التعلم للبرنامج.
(وصف لسياسات واستراتيجيات التعليم والتعلم والخبرات والمواقف التعليمية المختلفة)

المعارف

 1.1يشرح النظريات والمفاهيم والمداخل الحديثة .في
مجاالت ادارة األعمال المختلفة.
 1.2يعرف بأساسيات وظائف المنشأة والوظيفة االدارية

استراتيجيات التعلم والتعليم
المحاضرة
السمنارات
المحاضرة
العصف الذهني

المهارات

 2.1يستخدم المهارات والممارسات المتخصصة في
المجاالت الكمية واالدارية في اتخاذ القرارات االدارية.
2.2يربط بين المعارف والمهارات على المستوى
المعرفي والتطبيقي في حقل ادارة األعمال.

المحاضرة
المناقشات
المحاضرة
العصف الذهني

الكفاءات

 3.1يطور الخطط االستراتيجية الالزمة للقيام بالوظائف
االدارية المختلفة .
 2. 3يشخص ويقيم المشكالت االدارية والتحديات المعقدة
التي تواجه منظمات األعمال.
 3.3يلتزم بالممارسات االخالقية في أنشطة منظمات
األعمال المختلفة.

التعلم الذاتي
التكليفات
العمل من خالل فريق
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 .6طرق تقييم مخرجات التعلم للبرنامج
(وصف لسياسات وأساليب وطريق التقويم المستخدمة ( مباشرة  ،غير مباشرة) للتحقق من اكتساب الطالب لمخرجات التعلم المستهدفة في كل مجال
من مجاالتها)

طرق تقييم مخرجات التعلم
المعارف
1
2
3
المهارات
1
2
3
الكفاءات
1
2
3

د .الرسالة العلمية ومتطلباتها:

االختبار الفصلي االول
االختبار الفصلي الثاني
االختبار النهائي
االختبار الفصلي األول
االختبار الفصلي الثاني
االختبار النهائي
البحوث
واجبات
المالحظة

(إن وجدت)

 .1تسجيل الرسالة العلمية.
(متطلبات /شروط وإجراءات التسجيل للرسالة العلمية وكذلك ضوابط ومسؤوليات وإجراءات اإلرشاد العلمي )

 .2اإلشراف العلمي:
(ضوابط اختيار المشرف العلمي ومسؤولياته  ،وكذلك إجراءات /آليات اإلشراف العلمي والمتابعة)
 .3مناقشة الرسالة العلمية:
(ضوابط اختيار لجنة المناقشة ومتطلبات التقدم للمناقشة  ،و إجراءات مناقشة الرسالة وإجازتها ،ومعايير تقييم الرسالة العلمية)
-

هـ .القبول والدعم الطالبي
 .1متطلبات القبول بالبرنامج
(شروط القبول بالبرنامج بما في ذلك التخصصات  /المؤهالت التي يتاح لها التقدم للبرنامج)

ً
ً
أ-أن يكون املتادم سعو يا ام جاصال على م وا اة جهة ا ختصاص لغي السعو يين.
ً
ب-أن يكون املتادم جاصال على شها ة جامعية من جامعة سعو ية أم جامعة أخرى معت ف بها من جهات ا ختصاص.
ج -أي شرمط أخرى يراها الاسم املختص.
 .2خدمات اإلرشاد
(األكاديمي ،المهني ،النفسي ،االجتماعي )

س ااوف مادم املس اااعدات مااوش ااا ااكا ي ا مالدعم البال م للبل ة من خال م عير ادام ااوش ااا ااكا ي ان مال ي يت اامن
آليات خاصاة لتاديم ااوشاا الال م للبل ةن مل لآ آليات خاصاة بالتعامر ممل املت و ين مامل دعينن بااةاا ة إلى مجو آليات
خاص ااة بالكع اال عن املتعث ين مماديم املس اااعدات ااة ااا ية الال مة لهمن ن بااة ااا ة إلى مجو مدس ااا لموش ااا ااكا ي ا على
مسا ااتوى الج اامد ممجدة لموشا ااا ااكا ي ا على مسا ااتوى الخلية .لما يتم ميصا اايص سا اااعات مكت ية اع ا ااا مع ا ااوات هي ة
التدويس بهدف ماديم الدعم ااكا ي ا في كر مارو من املاروات التا ياومون بتدويسها .رابط آلية اإلرشاد األكاديمي
https://adsc.nu.edu.sa/93 -1
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رابط حقوق والتزامات الطالب
.https://adsc.nu.edu.sa/94
 .3دعم :وي االحتياجات الخاصة
(بطيئو التعلم ،ذوي اإلعاقة ،الموهوبون ) ......

 -1توجد بالبرنامج آلية بإشـــراف المرشـــد األكاديمي ومن مهامها متابعة الطلبة المتعثرين ومســـاعدتهم على الخروج من
وضعية التعثر الدراسي.
 -2توجد آلية لدعم الطالب ذوي االحتياجات الخاصة (تقديم محاضرات ،دعم وتوفير إرشاد نفسي)
 -3توجد آلية لدعم الطالب الموهوبين.
رابط النما:ج المستخدمة في اإلرشاد األكاديمي
https://adsc.nu.edu.sa/374 -4

رابط خدمة :وي االحتياجات الخاصة بالجامعة
https://help.nu.edu.sa/ -5

و .أعضاء هيئة التدريس والموظفون
 .1االحتياجات من أعضاء هيئة التدريس واإلداريين والفنيين.
التخصص

المرتبة العلمية
العام

الدقيق

ادارة االعمال

ادارة االعمال

المتطلبات والمهارات
الخاصة

العدد المطلوب
:كور

إناث

المجموع

-1القدرة على ادارة
فريق بحثي.
أستا:

أستا :مشارك

 -1دارة االعمال

-1االدارة المالية

 -2ادارة االعمال

-2ادارة العمليات

 -2االشراف على
بحوث الدراسات
العليا.

1

-

1

القدرة على ادارةفريق بحثي.
2

-

2

أستا :مساعد

-

-

-

الفنيون ومساعدو
المعامل

-

-

-

الطاقم اإلداري

-

-

-

-

-

-

أخرى (تذكر)

-

-

 -2االشراف على
بحوث الدراسات
العليا.

-

 .2التطوير المهني
 1.2إعداد أعضاء هيئة التدريس حديثي التعيين
( اإلجراءات المتبعة لتأهيل أعضاء هيئة التدريس الجدد والمهنيين (بما في ذلك بدوام جزئي أو زائر)

يتم إتباع مجموعة من اإلجراءات بشأن هيئة التدريس الجدد على النحو التالي:
 عقد لقاء تعريفي من قبل رئيس القســم ألعضــاء وعضــوات هيئة التدريس الجدد بشــأن طبيعة البرنامجوأنشطته وإمكانيات البرنامج المادية والبشرية والهدف من البرنامج وخصائص الخريجين.

9

 قيام بجولة داخل معامل وقاعات تدريس البرنامج وتزويد هيئة التدريس الجدد بمطوية توضــــم المعاملوالمرافق والتجهيزات ذات العالقة بتنفيذ البرنامج.
 توضـيم سـياسـات القبول وكذلك العالقة بين المقررات التي يقوم بتدريسـها أعضـاء هيئة التدريس الجددوالبرنامج ،وكذلك نسبة مساهمة نواتج تعلم مقرراتهم في تحقيق نواتج تعلم البرنامج.
 توضــــيم آليـات تقييم أداء الطلبـة وكـذلـك آليـات تقويم البرنـامج المختلفـة وكـذلـك نظـام الجودة في البرنـامجوعملياته وإجراءاته.
 توضــــيم معـايير تقييم األداء ألعضــــاء هيئـة التـدريس وكـذلـك توزيع مطويـة تتضــــمن بع الجوانـباألخالقية بشأن السلوك األكاديمي والبحثي والمجتمعي.
توفير فرص التـدريـب الالزمـة من خالل وحـدة تنميـة المهـارات بعمـادة التطوير والجودة في المجـاالت ذات
الطبيعة الخاصـة بالبرنامج ،مثل ورش عمل في التطوير والجودة واسـتراتيجيات التدريس وأسـاليب ونظم
التقويم واإلرشاد األكاديمي.
 2.2التطوير المهني ألعضاء هيئة التدريس
خطة وإجراءات التطوير المهني واألكاديمي ألعضـاء هيئة التدريس ( مثل :مجال اسـتراتيجيات التعلم والتعليم ،تقييم الطالب ،الجوانب المهنية ....
الخ)

خطة وإجراءات التطوير المهني واألكاديمي ألعضـــاء هيئة التدريس ( مثل :مجال اســـتراتيجيات التعلم
والتعليم ،تقييم الطالب ،الجوانب المهنية ...
يتم تنمية مهارات أعضاء هيئة التدريس من خالل إتاحة الفرصة للمشاركة في الدورات التدريبية (التدريس
الفعال ،استخدام التكنولوجيا في التدريس ،نظم التقويم واالمتحانات) التي تنظمها وحدة تنمية المهارات
التابعة لعمادة التطوير والجودة بالجامعة ،باإلضافة إلى بع األنشطة األخرى مثل ورش عمل داخلية
بالكلية تتعلق بتصميم الورقة االختبارية.
ب -أي تطوير مهني آخر ،بما في ذلك المعرفة البحثية ،وأي جوانب أخرى مهمة؟
تتاح الفرصة للنمو التخصصي من خالل مشاركة أعضاء وعضوات هيئة التدريس في بحوث تطبيقية،
وكذلك حضور بع ورش العمل ذات العالقة بالتطوير والجودة ،وكذلك التعلم اإللكتروني والنشر العلمي.
ز .مصادر التعلم والمرافق والتجهيزات
 .1مصادر التعلم
آلية توفير وضمان جودة مصادر التعلم (الكتب  ،المراجع  ،مصادر التعلم اإللكترونية ،مواقع اإلنترنت  ....الخ)

 .1الطلب من أسـاتذة القسـم ترشـيم واقتراح مراجع مرتبطة بتخصـصـاتهم ومصـادرها ،على أن تكون خاضـعة لشـروط
ومعايير يضعها القسم.
 .2اختيــار الكتــب الحــديثــة في فروع علم ادارة االعمــال وذلــك لمواكبــة آخر التطورات النظريــة
والتطبيقية.

 .3توفر الجامعة سنويا ً متمثلة في عمادة شئون المكتبات مجموعة متميزة من الكتب الحديثة في
فروع ادارة االعمال.
 .4العمل على إمداد مكتبة الجامعة بقائمة الكتب والدوريات والمجالت غير المتوفرة بصورة فصلية.
 .5التدقيق والمراجعة للمواقع المناسبة على االنترنت واختيار افضلها
 .6وضع رابط المكتبة الرقمية على كل توصيف مقرر دراسي
http://nu.edu.sa/pigitailibbry.aspx
 .7توزيع اســــتمارة خاصــــة باالحتياجات من الكتب والمراجع والدوريات التي تلبي االحتياجات من مصـــ ادر التعلم
للطالب وأعضاء هيئة التدريس .
 .8تتم عمليـات التزويـد من طرف المكتبـة المركزيـة إمـا بتوفير االحتيـاجـات لمكتبـة الكليـة أو بنظـام االعـارة ألعضــــاء
هيئة التدريس والطالب .
 .9وضع روابط المقررات على نظام التعليم اإللكتروني .
 .2المرافق والتجهيزات
(قائمة باالحتياجات الرئيسة من المرافق والتجهيزات ،مثل :المكتبة  ،المعامل  ،القاعات الدراسية  .....الخ)
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م
1
2
3
4

 .1يتم اعداد تقرير ســنوي للبرنامج عن االحتياجات من التجهيزيات والمرافق والمعامل وعرضــه على مجلس القســم
واعتماده من عمادة الكلية .ويتضمن التقرير كذلك بيانات بما هو متوفر من التجهيزات والمعامل وقاعات دراسية.
 .2يوفر البرنـامج كـذلـك قيـاس كفـاءة المعـامـل والتجهيزيـات بقيـاس آراء الطالب وأعضــــاء هيئـة التـدريس ويتم اعـداد
تقرير في هذا االطار.
 .3يتم اعداد خطة خمسية لالحتياجات من المعامل والتجهيزات واعتماد هذه الخطة ومتابعة تنفيذها.
الجدول التالي يوضم بع التجهيزات المتوفرة للقسم.
المطلوب
المتوفر
العدد
االحتياجات
1
ال يوجد
1
مكتبة للدراسات العليا
1
1
معمل حاسوب
4
4
القاعات
3
1
4
سبورة :كية

 .3اإلجراءات المتبعة لضمان توافر بيئة صحية وآمنة

(طبقا ً لطبيعة البرنامج)

يتبع البرنلامج إجراءات ولليلات تمكن من التحقق من توفر إجراءات األمن والسلللللالملة بلالمرافق .ويتم
تعريا الطالب وأعضللاء هيئة التدريب بهذه اإلجراءات وايليات ،كما يتم إعداد تقرير سللنوي ،بعد
اسلتطال لراء الطالب وأعضلاء هيئة التدريب ،عن كفاية وكفاءة إجراءات األمن والسلالمة بمرافق
ومعامل البرنامج .وتتمثل بعض هذه االجراءات في اآلتي:
 -1توعية الطالب بتواجد مكان المستشفى الجامعي .
 -2توعية الطلبة وأعضاء هيئة التدريب بأماكن تواجد صيدليات الجامعة.
 -3توعية الطالب وأعضاء هيئة التدريب ومنسوبي البرنامج بأماكن اإلسعافات األولية في الكلية.
 -4توعية المستفيدين بمخارج وبوابات الطوارئ.
 -5حث المسللللتفيدين على االسللللتفادة من الدورات التدريبية التي تقيمها الجامعة في كيفية التعامل مع
حاالت الطوارئ والحريق وااللتماب الكهربائي
رابط المستشفى الجامعي والخدمات الصحية الجامعية /http://hospital.nu.edu.sa
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ح .إدارة البرنامج ولوائحه
 .1إدارة البرنامج
 1.1الهيكل التنظيمي للبرنامج

(متضمنا ً المجالس ،اإلدارات  ،الوحدات ،اللجان الدائمة ...الخ)

اجمللس العلمي لقسم إدارة
رئيس قسم إدارة االعمال

منسق قسم إدارة االعمال
امني قسم إدارة االعمال

منسق برانمج ماجستري إدارة
االعمال

منسقة برانمج ماجستري إدارة

وكيلة قسم إدارة االعمال
منسقة اجلودة بقسم إدارة

منسق اجلودة بقسم إدارة

املرشدة األكادميية لقسم إدارة

املرشد األكادميي لقسم إدارة

مسجلة قسم إدارة االعمال

مسجل قسم إدارة االعمال

مشرفة األنشطة الطالبية ابلقسم

مشرف شئون املعيدين واملبتعثني

مشرفة البحوث العلمية وخدمة

مشرف األنشطة الطالبية ابلقسم

مشرفة التخطيط والشئون املالية

مشرف البحوث العلمية وخدمة

سكراترية قسم إدارة االعمال

مشرف التخطيط والشئون املالية
سكراترية قسم إدارة االعمال

اللجان الدائمة بالبرنامج:
 .1لجنة مراجعة المقررات.
 .2لجنة مراجعة توصيفات المقررات.
 .3لجنة إعداد التقرير الفصلي للبرنامج.

 2.1مشاركة المستفيدين
آلية تمثيل ومشاركة المستفيدين في تخطيط البرنامج وتطويره (الطالب ،الهيئات المهنية ،الجمعيات العلمية ،جهات التوظيف  ....الخ)

 /1 -1مشاركة الطالب والهيئات المهنية:
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•

•
•
•
•
•
•

توجد في القسم لجنة استشارية وكذلك على مستوى كلية العلوم االدارية توجد لجنة استشارية مكونة من
عميد الكلية ورؤساء األقسام العلمية وبعض االفراد من مدينة نجران  .وتمثل في اللجان االستشارية جميع
الجهات المستفيدة من البرنامج مثل (الهيئات المهنية  ،الجمعيات العلمية وجهات التوظيا)  .كما سيتم تحديد
ممثل عن الطالب والطالبات.
حيث ستقوم اللجنة بالمهام التالية :
تقديم المشورة في توصيا البرامج والمقررات وخطط التحسين .
مناقشة تقارير وإبداء الرأي حولها.
تقديم المشورة حول مصادر التعلم المستخدمة واستراتيجيات التعليم والتعلم ومدى مالءمتها لنواتج التعلم
المستهدفة وبخاصة المهنية منها.
تقديم المشورة حول مقترحات البرامج الجديدة أو عند اجراء تعديالت جوهرية على البرنامج.
تقديم المشورة والمقترحات الالزمة نحو تفعيل الملتقى السنوي للتوظيا .
تقديم المشلورة حول أي أنشلطة تقوم بها الكلية أو البرامج ذات الصللة وفقا لما تراه إدارة الكلية ويتفق مع سلياسلات
الجامعة وأهدافها االستراتيجية .
 .2لوائح البرنامج:
توضع قائمة بلوائم البرنامج ذات العالقة والرابط اإللكتروني لها :الئحة القبول والتسجيل ،الدراسة واالختبارات ،التوظيف ،التأديب والتظلم ...الخ

 /1يسير برنامج إدارة االعمال وفق األنظمة الصادرة المعتمدة واللوائح التنفيذية للنظام واللوائح التي تصدرها
أو تتبناها جامعة نجران بصفة عامة وكلية العلوم االدارية بصفه خاصة والتي تتمثل في :
•

نظام مجلب التعليم العالي.
الالئحة الموحدة للدراسات العليا في الجامعات.
الالئحة المنظمة للشؤون المالية في الجامعات.
الالئحة المنظمة لشؤون منسوبي الجامعة السعوديين من أعضاء هيئة التدريب ومن في حكمهم.
الئحة توظيا غير السعوديين في الجامعات.
الالئحة الموحدة للبحث العلمي في الجامعات.
الالئحة المنظمة للجمعيات العلمية في الجامعات.
الئحة اإلرشاد األكاديمي في الجامعة .
https://www.nu.edu.sa/ar/professional-policies

•

الئحة الدراسة واالختبارات
الئحة القبول والتسجيل
نظام مجلب التعليم العالي

•
•
•
•
•
•
•

•
•

ط .ضمان جودة البرنامج
 .1نظام ضمان جودة البرنامج.
يوضع الرابط اإللكتروني لدليل نظام ضمان الجودة

يقوم نظام الجودة بالبرنامج على عدة محاور على النحو التالي:
أوالا -التخطيط لنظام الجودة بالبرنامج:
يتم التخطيط لنظام الجودة بالبرنامج من خالل مجموعة من المراحل تتمثل فيما يلي:
المرحلة األولى :إعداد خطة التحسين السنوية للبرنامج بداية العام الدراسي:
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حيث يتم إعدادها من واقع نقاط الضعا وأولويات التحسين التي وردت في التقارير التي أعدت خالل
العام الدراسي السابق  ،وتتمثل تلك التقارير في كل من:
• تقرير البرنامج عن الفصل الدراسي األول والفصل الدراسي الثاني.
• التقرير الشامل للمقررات عن الفصل الدراسي األول والفصل الدراسي الثاني.
• التقرير السنوي لقياب نواتج تعلم البرنامج.
• تقرير قياب نواتج تعلم المقررات لكل فصل دراسي.
• تقرير تقدم الطالب ومعدالت إكمال المقررات لكل فصل دراسي.
المرحلة الثانية :إعداد الخطة التنفيذية للبرنامج:
تقوم لجنة كل معيار من المعايير األكاديمية والمشلللكلة بقرار مجلب القسلللم في بداية العام الدراسلللي
بإعداد الخطة التنفيذية للمعيار اعتمادا ا على المصادر التالية:
• التقارير التي تم أعدادها خالل العام السابق والخاصة بكل معيار.
مطلوبات عمادة التطوير والجودة التي ترد في النموذج الموحد لخطة دعم الجودة للبرامج
 .2إجراءات مراقبة جودة البرنامج.

ستتم عمليات تقييم معدالت تحقق نواتج التعلم في المجاالت المختلفة على مستويين :
المستوى األول :على مستوى مقررات البرنامج من خالل اتبا اإلجراءات التالية:
تقييم معلدالت تحقق نواتج تعلم الطالب في كلل مقرر من مقررات البرنلامج بلاسلللللتخلدام (اختبلارات
فصلية تحريرية ،اختبارات نهائية تحريرية ،التكليفات.
المستوى الثاني :على مستوى البرنامج من خالل متابعة اإلجراءات التالية:
قياب مدى تحقق نواتج تعلم البرنامج .
استطال رأى الطالب في خبرة الطالب تبعا لنموذج معد لهذا الغرض.
تقييم الطالب للبرنامج.
استطال رأى المجتمع الخارجي بشأن المهارات المهنية والشخصية لخريجي البرنامج.
 .3ترتيبات مراقبة جودة مقررات البرنامج التي تدرس من خالل أقسام علمية أخرى.
من بين إجراءات مراقبة جودة مقررات البرنامج التي تدرس من خالل اقسام علمية اخري نذكر:
تعيين منسق لكل مقرر.
تقرير المقرر.
 .1قياس نواتج التعلم من خالل االلتزام بالمصفوفة واستخدام تطبيقات االكسل في القياس.
 .2تقرير عن استخدام قياس األداء المتدرج الروبريكس.
 .3مراجعة توصيفات المقررات بواسطة لجان مشتركة داخل البرنامج.
 .4إعداد تقرير عن كل مقرر وتقرير مجمع للشعب.
 .4الترتيبات المتبعة للتأكد من تحقيق التكافؤ بين المقر الرئيس للبرنامج ( بشطريه :طالب ،طالبات) وبقية الفروع األخرى.
ال يوجد فروع للبرنامج
 .5ترتيبات تطبيق الضوابط المؤسسية للشراكة التعليمية والبحثية

(إن وجدت)

 .6خطة تقييم مخرجات التعلم للبرنامج وآليات االستفادة من نتائجها في عمليات التطوير.

تتمثل خطة تقييم مخرجات التعلم للبرنامج وآليات االستفادة من نتائجها في عمليات التطوير في اآلتي:
من طالب البرنامج الحاليين ،ومن الخريجين
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لتقييم جودة مخرجات البرنامج وكذلك معدالت تحقق نواتج التعلم المسلللتهدفة ومدى تحقق أهداا
البرنامج من قبل الطالب والخريجين :
▪ اسللللتطال لراء الخريجين حول المهارات المهنية والشللللخصللللية ومحتويات
البرنامج.
▪ تقييم الطالب للبرنلامج من خالل تقييم مقررات البرنلامج وعمليلات تنفيلذ كلل
مقرر.
▪ تقييم الطالب للبرنامج في ضوء استبانة معده لهذا الغرض خصيصا ا
اسللتطال رأى الطالب بشللأن رضللاهم عن تنفيذ أنشللطة البرنامج ( مصللادر التعلم  ،اإلرشللاد والدعم
الطالبي ،استراتيجيات التعليم والتعلم المستخدمة ،أساليب التقويم المستخدمة).
مقومين مستقلين؟
 . 2من استشاريين و/أو ّ
▪ لتقييم جودة مخرجات البرنامج وكذلك معدالت تحقق نواتج التعلم المسلللتهدفة
ومدى تحقق أهداا البرنامج من قبل مقيمين خارجيين :
▪ سليتم ارسلال توصليا البرنامج متضلمنا ا الخطة الدراسلية ووصلا مختصلر
للمقررات ورسلللالة البرنامج ومصلللفوفة التخطيط لمقررات البرنامج ونواتج
تعلم البرنلامج واسلللللتراتيجيلات التعليم وأسلللللاليلب التقويم المسلللللتخلدملة للمقيم
الخارجي إلبداء رأيه في ارتباطها ببعضها ومناسبتها.
▪ مناقشلللة تقرير المقيم الخارجي في مجلب القسلللم العلمي وعمل التوصللليات
الالزمة لتحويلها لخطط تحسين في البرنامج
 . 3من جهات التوظيف وغيرهم من المستفيدين؟
 oلتقييم جودة مخرجلات البرنلامج وكلذللك معلدالت تحقق نواتج التعلم المسلللللتهلدفلة وملدى
تحقق أهداا البرنامج من قبل جهات التوظيا والمجتمع الخارجي :
▪ سليتم عقد اجتماعات كل فصلل دراسلي للجان االسلتشلارية للبرنامج للمشلاركة
في عمليات تطوير ومراجعة البرنامج وأنشطة تنفيذه.
سيتم استطال رأى المجتمع الخارجي وجهات التوظيا بشأن رضاهم عن خصائص الخريجين
والمهارات المهنية والشخصية لخريجي البرنامج وكذلك محتويات البرنامج.
 -4كذلك يتم تقييم مخرجات التعلم للبرنامج باستخدام الطرق غير المباشرة في التقييم
(استطالعات الرأي والمقابالت ،يقيم كل مخرج تعلم بطريقة مباشرة وطريقة غير مباشرة .
 .7مصفوفة تقويم جودة البرنامج
مجاالت  /جوانب التقويم

قياس فاعلية القيادة األكاديمية
(رؤساء األقسام) بجامعة
نجران من وجهة نظر أعضاء
هيئة التدريس
قياس درجة ممارسة أعضاء
هيئة التدريس لألنشطة
التدريسية الفعالة من وجهة
نظر الطالب والطالب
رضا الطالب عن المقررات
اإللكترونية
مصادر التعلم
الخدمات االرشادية والصحية
والنفسية

مصادر  /مراجن التقويم

طرق التقويم

توقيت التقويم

أعضاء هيئة التدريس

استطالعات الراي

نهاية العام الدراسي

الطالب

استطالعات الراي

نهاية كل فصل دراسي

الطالب

استطالعات الراي

نهاية كل فصل دراسي

أعضاء هيئة التدريس والطالب

استطالعات الراي

نهاية العام الدراسي

الطالب

استطالعات الراي

نهاية العام الدراسي

مجاالت  /جوانب التقويم (قيادة البرنامج ،فاعلية التدريس والتقويم ،مصادر التعلم ،الخدمات ،الشراكات  ....الخ)
مصادر  /مراجن التقويم ( الطالب ،الخريجون ،أعضاء هيئة التدريس ،قيادات البرنامج ،اإلداريين ،الموظفين ،المراجع المستقل  ....الخ)
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طرق التقويم (استطالعات الرأي ،المقابالت  ،الزيارات  ......... ،الخ)
توقيت التقويم (بداية الفصل الدراسي ،نهاية العام األكاديمي  .........الخ)

 .8مؤشرات أداء البرنامج الرئيسة:
الفترة الزمنية لتحقيق مؤشرات األداء المستهدفة (  ) 1441عام
م

الرمز

KPI-PG-1
1
الرسالة
واألهداف
KPI-PH-2

KPI-PG-2
3

التعليم
والتعلم

KPI- PG-3
KPI-PG-4
KPI-PG-5

KPI-PG-6

مؤشر األداء الرئيس
نســــبــة الـمـتـحـقـق مـن
مــؤشــــــرات أهــداف
الـخـطــة الـتشــــغـيـلـيــة
للبرنامج

ـــــــــــ

معدل تســـرب الطالب
من البرنامج

ـــــــــــ

KPI-PG-7

KPI-PG-9
4

الطالب

KPI-PH-10

KPI-PG-10

5
أعضاء هيئة
التدريس

KPI-PG-11

KPI-PG-12

KPI-PH-13
KPI-PH-13

ـــــــــــ

متوســــط وعي الطلبـة
بصــــيغــة الرســـــالــة
واالهداف
تـقـويـم الـطـالب لـجـودة
خــبــرات الــتــعــلــم فـ ي
البرنامج
تـقـيـيـم الـطـالب لـجـودة
المقررات
تـقـيـيـم الـطـالب لـجـودة
االشراف العلمي
مـتـوســــط الـمــدة الـتـي
يتخرج فيها الطالب

توظيف الخريجين

KPI-PG-8

المستوى المستهدف

تقويم جهــات التوظيف
لــكــفــاءة خــريــجــي
البرنامج
رضـــــاء الطالب عن
الخدمات المقدمة
عـدد عنـاوين الكتـب في
المكتبـة في مجـال إدارة
الموارد البشــــريـة الى
عدد الطلبة
نســـــبــة الـطـالب الـى
اعضاء هيئة التدريس
النســـبة المئوية لتوزيع
أعضــاء هيئة التدريس
بحسب الرتبة العلمية
نســبة تســرب أعضــاء
هـيـئــة الـتــدريـس مـن
البرنامج
مــعــدل الــطــالب الــى
أعضاء هيئة التدريس
نســــبـة أعضــــاء هيئـة
التـدريس الحـاصــــلين

ـــــــــــ

طرق القياس
تقرير عن النسبة المئوية
لمؤشرات أداء اهداف الخطة
التشغيلية للبرنامج التي حققت
المستوى السنوي المستهدف الى
اجمال عدد المؤشرات المستهدفة
لهذه األهداف لنفس السنة
تقرير عن وعي الطالب بصيغة
الرسالة واالهداف عبر استبيان
خماسي

توقيت القياس

نهاية الفصل الدراسي

بداية العام الدراسي

ـــــــــــ

استطالع الراي

نهاية الفصل الدراسي

ـــــــــــ

استطالع الراي

نهاية الفصل الدراسي

ـــــــــــ

استطالع الراي

نهاية الفصل الدراسي

تقرير عن متوسط المدة الزمنية
التي يقضيها الطالب للتخرج من
البرنامج
النسبة المئوية للطالب الذين لم
يكملوا البرنامج الى اجمالي عدد
طالب الدفعة نفسها
النسبة المئوية لخريجي البرنامج
الذين توظفوا خالل السنة األولى
من تخرجهم الى اجمالي عدد
الخريجين في السنة نفسها
استطالع الراي

نهاية الفصل الدراسي
نهاية الفصل الدراسي

نهاية الفصل الدراسي

نهاية الفصل الدراسي
استطالع الراي
تقرير عن نسبة عدد كتب
التخصص الى اجمالي اعداد
الطالب
تقرير عن نسبة إجمالي عدد
الطالب الى اجمالي عدد أعضاء
هيئة التدريس المشاركين في تقديم
البرنامج بدوام كامل او ما يعادله
تقرير يوضم النسبة المئوية
لتوزيع أعضاء هيئة التدريس
المشاركين في تقديم البرنامج
بحسب الرتبة العلمية
تقرير يوضم نسبة هيئة التدريس
الذين يغادرون البرنامج سنويا
ألسباب غير بلوغ سن التقاعد الى
العدد اإلجمالي أعضاء هيئة
التدريس
تقرير يوضم معدل الطالب الى
أعضاء هيئة التدريس
تقرير يوضم نسبة أعضاء هيئة
التدريس الحاصلين على درجة
أستاذ مشارك فما فوق

نهاية الفصل الدراسي
نهاية الفصل الدراسي

نهاية الفصل الدراسي

نهاية الفصل الدراسي

نهاية الفصل الدراسي

نهاية الفصل الدراسي
نهاية الفصل الدراسي
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الرمز

م

KPI-PG-13
6
مصادر التعلم
والمرافق
والتجهيزات

KPI-PG-14

KPI-PH-15

KPI-PG-15

KPI-PG-16
7
البحوث
العلمية
والمشارين

KPI-PG-17

مؤشر األداء الرئيس

المستوى المستهدف

عـلـى درجــة أســــتــاذ
مشارك فما فوق
رضــا المســتفيدين عن
مصادر التعلم
رضـــا المســـتفيدين ان
الـمـرافـق والـتـجـهـيـزات
البحثية
مــتــوســــــط رضــــــا
الـمســـــتـفـيــديـن عـن
إجـــــراءات االمـــــن
والسالمة
النســبة المئوية للنشــر
العلمي ألعضـــاء هيئة
التدريس

استطالع الراي

نهاية الفصل الدراسي

استطالع الراي
نهاية الفصل الدراسي
استطالع الراي
نهاية الفصل الدراسي
تقرير يوضم النسبة المئوية
ألعضاء هيئة التدريس المشاركين
في تقديم البرنامج الذين نشروا بحا ً
واحدا على األقل خالل السنة الى
اجمالي أعضاء هيئة التدريس في
البرنامج
تقرير يوضم متوسط البحوث
المحكمة او المنشورة لكل عضو
هيئة التدريس المشاركين في تقديم
البرنامج خالل السنة
تقرير يوضم متوسط عدد
االقتباسات في المجالت المحكمة
من البحوث العلمية المنشورة
تقرير يوضم النسبة المئوية
للطالب الذين نشروا بحوثهم في
مجالت محكمة أو قدموا ارواقا
علمية في المؤتمرات الى اجمالي
عدد الطالب في البرنامج خالل
السنة
تقرير عن براءات االختراع
وجوائز التميز الوطنية والعالمية
الحاصل علها طالب ومنسوبو
البرنامج سنويا ً

مـــعـــدل الـــبـــحـــوث
المنشــورة لكل عضــو
هيئة التدريس
معدل االقتباســــات في
المجالت المحكمـة لكـل
عضو هيئة تدريس
نســــبة النشــــر العلمي
للطالب

KPI-PG-18

KPI-PG-19

طرق القياس

توقيت القياس

ـع دد براءات االختراع
واالبـتـكــار وجـوائـز
التميز

نهاية الفصل الدراسي

نهاية الفصل الدراسي

نهاية الفصل الدراسي

نهاية الفصل الدراسي

نهاية الفصل الدراسي

* بما في ذلك المؤشرات المطلوبة من المركز الوطني للتقويم واالعتماد األكاديمي

ي .بيانات اعتماد التوصيف
جهة االعتماد:
رقم الجلسة:
تاريخ الجلسة:

مجلس قسم ادارة االعمال
السابعة
1440-6-15
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