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 منىرج انتقشٌش انفصهً / انضُىي نىحذح انتطىٌش واجلىدح ثبنكهٍخ
 

 هـ4442- 4444نهعبو:  ثبًَان انفصم انذساصًعٍ 
 

 انعهىو اإلداسٌخ انكهٍخ :
 

 (شبيم –َضبئً  –انشطش:  ) سخبيل 
 

 

 

 :نىحذح انتطىٌش واجلىدح  انتُفٍزٌخ اخلطخأوالً: 

 

 يالحظبد تقٍٍى انُشبط انُشبط 
 3 2 4 صفش

وحذح انتطىٌش 
 واجلىدح

 ٗفق اىالئحخ اىَ٘حذحٕـ 1444/1441تشنٞو ٗحذح اىتط٘ٝش ٗاىج٘دح ىيؼبً  -1

 ٗاىَؼتَذح ٍِ ٗمبىخ اىجبٍؼخ ىيتط٘ٝش ٗاىج٘دح     

 %144تٌ اإلّجبص ثْغجخ  √   

 تقشٝش ػِ اىَقتشحبد ٗاىَجبدساد اىتٜ تقذً ثٖب ٍْغ٘ثٜ اىنيٞخ ٗتجْتٖب اىنيٞخ ىيؼبً -2

 ٕـ1444/1441    

 %144تٌ اإلّجبص ثْغجخ  √   

 ىيؼبً اىجبٍؼٜثبىنيٞخ  ٗاىيجبُ اىتبثؼخ ىٖب اىخطخ اىتْفٞزٝخ ى٘حذح اىتط٘ٝش ٗاىج٘دح -3

  ٕـ .1444/1441    

 %144تٌ اإلّجبص ثْغجخ  √   

 ٗفقٕـ 1444/1441اىتقشٝش اىفصيٜ إلّجبصاد ٗحذح اىتط٘ٝش ٗاىج٘دح ىيؼبً  -4

  .ىَؼتَذ ٍِ ػَبدح اىتط٘ٝش ٗاىج٘دحاىَْ٘رج ا    

 %144تٌ اإلّجبص ثْغجخ  √   

 وحقق أهدافه. الخطةوفق  النشاط تم( 3)   وعليه مالحظات غير جوهرية( النشاط تم 2)   جوهرية وعليه مالحظات  النشاط تم( 1)  يتم  النشاط لم صفر:    (:يعبٌري انتقٍٍى)
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 يالحظبد تقٍٍى انُشبط انُشبط 
 3 2 4 صفش

 ٗفقٕـ 1444/1441اىتقشٝش اىغْ٘ٛ إلّجبصاد ٗحذح اىتط٘ٝش ٗاىج٘دح ىيؼبً  -5

 اىَْ٘رج اىَؼتَذ ٍِ ػَبدح اىتط٘ٝش ٗاىج٘دح .    

 %144تٌ اإلّجبص ثْغجخ  √   

 ضَْبً اىَقبسّخ اىَشجؼٞخ اىذاخيٞختقشٝش ٍؤششاد األداء ى٘حذح اىتط٘ٝش ٗاىج٘دح ٍت -6

 ٗفق اىَْ٘رج اىَؼتَذ ٍِ ػَبدح اىتط٘ٝش ٗاىج٘دح    

 %144تٌ اإلّجبص ثْغجخ  √   

 

 :نىحذح انتطىٌش واجلىدح  نهدبٌ انتبثعخ انتُفٍزٌخ اخلطخ ثبًٍَب:

 

 يالحظبد تقٍٍى انُشبط  انُشبط انهدُخ
 3 2 4 صفش

 جلُخ انتخطٍط واملتبثعخ

 

 تٌ إسعبه ٗثبئق اىَخشج   √  اىَشبسمخ اىفؼبىخ ىجَٞغ أػضبء اىيجبُ فٜ تْفٞز اىخطخ اىغْ٘ٝخ ى٘حذح اىتط٘ٝش ٗاىج٘دح ثبىنيٞخ .1

 ح٘ه أٗىٚ تقشٝش إسعبه تٌ  √   االعتشاتٞجٜ اىتخطٞظ ٍفًٖ٘ ىتؼضٝض اىتذسٝجٞخ اىذٗساد جذٗىخ .2

 اىَ٘ض٘ع

تٌ إسعبه ٍؼبٍيخ إىٚ أٍِٞ   √   اىجبٍؼخ سعبىخ اىنيٞخ ٍغ سعبىخ ٍ٘اءٍخ .3

جَٞغ  إلسعبهٍجيظ اىنيٞخ 

 َحبضشاى

ٍغتَش حتٚ اػتَبد اىخطخ   √   ىيجشاٍج االعتشاتٞجٞخ األٕذاف ٍؤششاد تحذٝذ .4

 ىينيٞخ االعتشاتٞجٞخ

  √   ٍتبثؼخ تْفٞز اىخطخ االعتشاتٞجٞخ ىينيٞخ. - .5

ٍغتَش حتٚ اػتَبد اىخطخ 

خطخ ىيجْخ اى االعتشاتٞجٞخ

 االعتشاتٞجٞخ

اىَتبثؼخ اىذقٞقخ ىتْفٞز اىَشبسٝغ اىتط٘ٝشٝخ ىيخطخ االعتشاتٞجٞخ ىينيٞخ ٍٗ٘اءٍتٖب ٍغ خطخ  .6

 اىجبٍؼخ.
  √  

ىٌ تؼتَذ اىَشبسٝغ اىتٜ رمشد 

 االعتشاتٞجٞخاىخطخ  فٜ
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 يالحظبد تقٍٍى انُشبط  انُشبط انهدُخ
 3 2 4 صفش

  √   حغِ عٞش أداء ّظٌ اىج٘دح اىذاخيٞخ ثبىجشاٍج ٗتقذٌٝ االعتشبساد اىالصٍخ .7

ٍب  فٜٝش مبٍو تٌ تجٖٞض تقش

 االػتَبدٝخص ٍتطيجبد 

 ىألقغبً األمبدَٜٝ

  √   تإٔٞو اىَشاجؼِٞ اىذاخيِٞٞ ثبىنيٞخ ىؼَو ٍشاجؼبد داخيٞخ ػيٚ ّظٌ اىج٘دح .8

تٌ اىت٘اصو ٍغ اىَشاجؼِٞ 

اىذاخيِٞٞ ثبىنيٞخ قجو اىحجش 

 اىصحٜ ٗرىل ىتشتٞت اجتَبػبد

 اىيجْخ اػتَبد حتٚ ٍغتَش  √   األمبدَٝٞخ ثبىجشاٍج اىج٘دح ّظٌ ػيٚ االطالع .9

 8 اىشٖش حتٚ اىْشبط   √  األداء قٞبط ىجْخ أػضبء ٍغ االجتَبع .14

 6 اىشٖش حتٚ اىْشبط   √  اىَتبثؼخ َّبرج تصٌَٞ .11

  √   ٍتبثؼخ خطظ اىتحغِ ىنبفخ ٗحذاد اىنيٞخ األمبدَٝٞخ ٗاالداسٝخ ثْبء ػيٚ ٍؤششاد األداء .12

ٍغتَش حتٚ اّجبص خطظ 

ٗحذاد  اىتحغِٞ ٍِ طشف

اىنيٞخ االمبدَٝٞخ ٗاالداسٝخ 

ٗثبىتْغٞق ٍغ ٍختيف ٕزٓ 

 اى٘حذاد.

  √   تْفٞز االػَبه ٗاىَٖبً ٗاالختصبصبد ٗاىخطظ ٗتحقٞق األٕذاف ىيجْخ .13
اىؼَو ٍت٘اصو ٍغ جَٞغ 

 اػضبء اىيجْخ

 جلُخ انتعهٍى وانتعهى

 

 

 

 

      إفبدح ِٓ سئ١ظ اٌمغُ ثزغغ١ً ِؤً٘ اٌجشٔبِظ فٟ اإلطبس اٌغؼٛدٞ ٌٍّؤ٘الد ٚفك ِؼب١٠ش )عمف(. .1

ص١مخ خقبئـ اٌخش٠غ١ٓ ِٚخشعبد اٌزؼٍُ اٌّغزٙذفخ ٌٍجشٔبِظ ِزضّٕخ ِذٜ ارغبلٙب ِغ سعبٌخ ٚ .2

 اٌجشٔبِظ ٚاإلطبس اٌغؼٛدٞ ٌٍّؤ٘الد ِٚزطٍجبد عٛق اٌؼًّ ِؼزّذح ِٓ اٌمغُ اٌؼٍّٟ

     

 اٌٛسلٟرُ ثٙب إػالْ خقبئـ اٌخش٠غ١ٓ ِٚخشعبد رؼٍُ اٌجشٔبِظ) اإلػالْ  اٌزٟرمش٠ش ػٓ اٌٛعبئً  .3

 (إلٌىزشٟٚٔٚا

     

      آ١ٌخ اٌّشاعؼخ  اٌذٚس٠خ ٌخقبئـ اٌخش٠غ١ٓ ِٚخشعبد اٌزؼٍُ اٌّغزٙذفخ.   .4

      رمش٠ش رطج١ك أ١ٌخ اٌّشاعؼخ اٌذٚس٠خ ٌخقبئـ اٌخش٠غ١ٓ ِٚخشعبد اٌزؼٍُ اٌّغزٙذفخ. .5
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 يالحظبد تقٍٍى انُشبط  انُشبط انهدُخ
 3 2 4 صفش

 

 

 تبثع

 جلُخ انتعهٍى وانتعهى

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ٚخقبئـ ِٚخشعبد اٌزؼٍُ  ٚأ٘ذافِٗٛضحبً ثٗ سعبٌخ اٌجشٔبِظ  1439/1441د١ًٌ اٌجشٔبِظ ٌٍؼبَ  .6

ً ٚسل١ّبً( ثبٌٍغز١ٓ اٌؼشث١خ  اٌخش٠غ١ٓ ٚعٙبد اٌزٛظ١ف اٌّحزٍّخ ٚإِىبٔبرٗ اٌجؾش٠خ ٚاٌّبد٠خ )ٚسل١ب

 ٚاإلٔغ١ٍض٠خ.

     

٘ـ ػٍٝ احذس ّٔبرط اٌّشوض اٌٛطٕٟ ٌٍزم٠ُٛ ٚاالػزّبد 1439/1441رٛف١ف اٌجشٔبِظ ٌٍؼبَ  .7

 االوبد٠ّٟ

     

اٌؼبِخ )اٌى١ٍخ/اٌغبِؼخ( ِٚزطٍجبد اٌزخقـ ٚوزٌه اٌغبٔت رمش٠ش ٠ٛضح ِذٞ اٌزٛاصْ ث١ٓ اٌّزطٍجبد  .8

 إٌظشٞ ٚاٌغبٔت اٌزطج١مٟ داخً اٌخطخ اٌذساع١خ ٌٍجشٔبِظ

     

رمش٠ش ٠ٛضح ِذٞ رىبًِ األٔؾطخ اٌقف١خ ٚغ١ش اٌقف١خ ثبٌجشٔبِظ ٚاٌزٟ رغُٙ فٟ رحم١ك ِخشعبد  .9

 اٌجشٔبِظ

     

11.  ً اٌشعُ اٌزخط١طٟ ٚا١ٌ٢بد ٚأدٚاد اٌم١بط ٚاٌخش٠طخ  ٔظبَ ل١بط ِخشعبد اٌزؼٍُ ثبٌجشٔبِظ ِزضّٕب

 اٌض١ِٕخ ٌٍم١بط ِٚحضش اٌمغُ اٌزٞ ألش إٌظبَ

     

٘ـ ػٓ ل١بط ِخشعبد اٌزؼٍُ ٌٍجشٔبِظ ٚخقبئـ اٌخش٠غ١ٓ 1439/1441اٌزمش٠ش اٌغٕٛٞ ٌٍؼبَ  .11

ً لشاساد اٌّغٍظ ٚخطظ اٌز حغ١ٓ ِٚحضش اعزّبع ِغٍظ اٌمغُ اٌزٞ ٔبلؼ ف١ٗ اٌزمش٠ش ِزضّٕب

 ٚاٌغٙبد اٌّىٍفخ ثبٌزٕف١ز ٚاٌّزبثؼخ

     

٘ـ ػٓ ل١بط ِخشعبد رؼٍُ ع١ّغ اٌّمشساد ِٚحضش اعزّبع 1439/1441اٌزمش٠ش اٌفقٍٟ ٌٍؼبَ  .12

 اٌّغٍظ اٌؼٍّٟ اٌزٞ ٔمبػ ف١ٗ اٌزمش٠ش ِزضّٕبً لشاساد اٌّغٍظ ٚاٌٍغبْ اٌّىٍفخ ثبٌزٕف١ز ٚاٌّزبثؼخ

     

ٖ اٌزٞ ٔبلؼ ف١ٗ 1439/1441ضش ِغٍظ اٌمغُ اٌؼٍّٟ ٌٍؼبَ رٛف١ف اٌّمشساد اٌذساع١خ ِٚح .13

 إْ ٚعذد ٚرحذ٠ذ٘ب ػٍٝ وً ِمشس ٚاػزّبد٘ب فٟ ِحضش اٌّغٍظ. -اٌزحذ٠ضبد ػٍٝ إٌّٙظ اٌذساعٟ

     

ث١ٓ اٌخطخ اٌذساع١خ  إٌّبظشحاٌذساعخ اٌزٟ لبَ ثٙب اٌجشٔبِظ ٌٍّمبسٔخ اٌّشعؼ١خ اٌخبسع١خ ِغ اٌجشاِظ  .14

 رٙب ٚسعبٌخ اٌجشٔبِظ ٚأ٘ذافٗ.اٌحب١ٌخ ِٚزطٍجب

     

اٌزذس٠ظ ٌٍّحزٜٛ اٌذساعٟ ٚطشق ٚأعب١ٌت اٌزم٠ُٛ ٚػاللزّٙب ثٕٛارظ رؼٍُ  اعزشار١غ١بدرٛف١ف  .15

 اٌّٛحذ ِٓ ػّبدح اٌزط٠ٛش ٚاٌغٛدح. طإٌّٛراٌّمشس ٚاٌجشٔبِظ ثٕبء ػٍٝ 
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 يالحظبد تقٍٍى انُشبط  انُشبط انهدُخ
 3 2 4 صفش

 

 

 

 

 

 

 

 

 تبثع

 جلُخ انتعهٍى وانتعهى

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بِؼخ ٚاعشاءارٙب اٌّؼزّذح فٟ ٘زا اعشاءاد اٌجشٔبِظ ٌذػُ اٌجحش اٌؼٍّٟ ٌٍطٍجخ فٟ ضٛء ع١بعبد اٌغ .16

 اٌؾأْ

     

      ػ١ٕخ ِٓ اٌجحٛس اٌؼ١ٍّخ ٌٍطٍجخ ٚاٌّغالد اٌؼ١ٍّخ اٌزٟ لبِٛا ثبٌٕؾش ف١ٙب. .17

ٖ ِغ ضشٚسح رٛافك ٔٛارظ رؼٍّٙب ِغ ٔٛارظ 1439/1441رحذ٠ش رٛف١ف اٌخجشح ا١ٌّذا١ٔخ ٌٍؼبَ  .18

ٟ ٌٍزم٠ُٛ ٚاالػزّبد االوبد٠ّٟ، ٚاػزّبدٖ ِٓ رؼٍُ اٌجشٔبِظ ٚفمب ٌٍزٛعٙبد اٌحذ٠ضخ ٌٍّشوض اٌٛطٕ

 ِغٍظ اٌمغُ ثؼذ ِٕبلؾزٗ.

     

د١ًٌ اٌزذس٠ت ا١ٌّذأٟ ٚثٗ ٚفف ٚاضح ٠زضّٓ ِؼب١٠ش ٚ آ١ٌبد ٚطشق اٌزم١١ُ ٚادٚاد اٌم١بط  .19

 ٌّٛالغ اٌزذس٠ت ا١ٌّذأٟ ٌٍطٍجخ

     

 ١ذا١ٔخ ٠زضّٓ ِب ٠ٍٟ:لشاس رى١ٍف اٌّؾشف ِٓ اٌى١ٍخ ٚاٌّؾشف ا١ٌّذأٟ ػٍٝ اٌخجشح اٌّ .21

ٔظبَ اٌزغز٠خ اٌشاعؼخ ِٓ لجٍٗ اٌٝ ِغٍظ اٌمغُ  ِزضّٕب رحذ٠ش  -3ادٚاد رم١١ُ اٌطالة  -2اٌّٙبَ 

 عٕٛٞ إلعشاءاد ِٚٛالغ اٌخجشح ا١ٌّذا١ٔخ.

     

ِحضش ِغٍظ اٌمغُ اٌؼٍّٟ اٌزٞ ٔبلؼ اٌزمش٠ش اٌغٕٛٞ ٌٍّؾشف١ٓ )ِٓ اٌى١ٍخ ٚا١ٌّذأٟ (ػٍٝ  .21

 خ ٚلشاس اٌّغٍظ ثؾأْ اٌزحذ٠ش اٌغٕٛٞ ثٕبء ػٍٝ اٌزم١١ُ اٌٛاسد فٟ اٌزمش٠ش.اٌخجشح ا١ٌّذا١ٔ

     

رمش٠ش رم٠ُٛ اٌخجشح ا١ٌّذا١ٔخ ِٓ لجً اٌطٍجخ ٚاػضبء ١٘ئخ اٌزذس٠ظ ثٕبء ػٍٝ اعزطالػبد ساٞ رقُّ  .22

 ٌٙزا اٌغشك ، ِغ ٚضغ اٌزٛف١بد ٚخطخ اٌزحغ١ٓ.

     

اٌفق١ٍخ ٚاٌغ٠ٕٛخ ث١ٓ اٌجشاِظ اٌّؾزشوخ )طالة ٚطبٌجبد (  اٌزٛف١فبد اٌّٛحذح ٚاٌزمبس٠ش اٌّٛحذح .23

ِىزٍّخ ِٚٛلؼخ ٚفمب ٌٍٕظبَ اٌّؼّٛي ثٗ فٟ ػّبدح اٌزط٠ٛش  )فٟ حبٌخ ٠ٕطجك( ٚؽشٚسٖٚث١ٓ ٔغشاْ 

 ٚاٌغٛدح.

     

ِحضش ِغٍظ اٌمغُ اٌؼٍّٟ اٌزٞ ٔبلؼ رمبس٠ش اٌّمشساد اٌذساع١خ ٚرمبس٠ش اٌخجشح ٚ ا١ٌّذا١ٔخ  .24

٘ـ ِزضّٕب ِب ٠ضجذ إلداسح اٌجشٔبِظ ِزبثؼزٙب ألػضبء  1439/1441ؾبًِ ٌٍؼبَ اٌغبِؼٟ ٚاٌزمش٠ش اٌ

١٘ئخ اٌزذس٠ظ فٟ االٌزضاَ ثبعزشار١غ١بد اٌزذس٠ظ ٚطشق اٌزم١١ُ اٌٛاسدح ثزٛف١ف اٌّمشساد 

 ٚاٌمشاساد اٌزٟ ارخز٘ب اٌّغٍظ ثٙزا اٌؾأْ.
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 1441/  1439رمش٠ش ٌٍؼبَ اٌغبِؼٟ  .25

١٘ئخ اٌزذس٠ظ ثبٌجشٔبِظ ِٛضحب ف١ٗ اٌزذس٠ت اٌذاخٍٟ  ءأػجبحقً ػ١ٍٙب  اٌزٟس٠ج١خ ثبٌذٚساد اٌزذ

اٌزذس٠ظ ٚاٌزؼ١ٍُ  دٚاعزشار١غ١بٚاٌخبسعٟ ٚاٌذٌٟٚ اٌخبؿ ثزٛف١ف اٌجشٔبِظ ٚاٌّمشساد 

 االٌىزشٟٚٔ ٚوً ِبٌٗ فٍٗ ثبٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ

     

ٌجشٔبِظ ٚٔٛارظ رؼٍُ اٌّمشساد اٌذساعخ ِحبضشاد اٌز١ٙئخ اٌفق١ٍخ ٌٍطالة ٚاٌطبٌجبد ٌزؼش٠فُٙ ثب .26

 1441/  1439أػضبء ١٘ئخ اٌزذس٠ظ ٌٍّغٍظ اٌؼٍّٟ ثزٌه ٌٍؼبَ اٌغبِؼٟ  ٚافبدح

     

رمش٠ش رم١١ُ اٌطٍجخ ٌٍّمشساد ٚاالداء اٌزذس٠غٟ ٔٙب٠خ وً فقً دساعٟ ٚفك ٔزبئظ ٚحذح ل١بط االداء  .27

ٖ اٌزمبس٠ش ٚاٌزٛف١بد اٌزٟ ارخز ٘ب فٟ  ٚاسفبق ِحضش اعزّبع ِغٍظ اٌمغُ اٌؼٍّٟ اٌزٞ ٔبلؼ ٘ز

 اٌؾأْ٘ز ا 

     

رمش٠ش اٌجشٔبِظ ػٓ ع١ّغ ػ١ٍّبد اٌّشاعؼخ اٌزٟ رّذ ػٍٝ وً ِٓ رٛف١ف اٌجشٔبِظ ٚرٛف١فبد  .28

 1441/  1439اٌّمشساد ٚاٌخجشح ا١ٌّذا١ٔخ ػٓ اٌؼبَ اٌغبِؼٟ 

     

ثزىبس ٌذٜ ١٘ئٗ اٌزذس٠ظ ِزضّٕب سفذ ٚاال عاإلثذارمش٠ش ػٓ رطج١ك ا١ٌخ دػُ ٚرحف١ض اٌز١ّض فٟ  .29

٠ٚىْٛ اٌزمش٠ش  اٌؾأْػٍٝ عٛائض اٚ رىش٠ُ فٟ ٘زا  احقٍٛاٌّز١ّض٠ٓ اٌز٠ٓ  ظاٌزذس٠اػضبء ١٘ئٗ 

 ِؼزّذا ِٓ سئ١ظ اٌمغُ

     

      رمش٠ش اٌجشٔبِظ ػٓ اٌزحمك ِٓ ِغزٜٛ رحق١ً اٚ أغبص اٌطٍجخ ) اٌزحمك اٌذاخٍٟ ٚاٌزحمك اٌخبسعٟ .31

      شٔبِظ ػٓ االعشاءاد اٌزٟ ٠زخز٘ب اٌزحمك ِٓ اػّبي اٌطٍجخ اٌزٟ ٠مذِٛٔٙب ٟ٘ ِٓ أزبعُٙرمش٠ش اٌج .31

االفبدح ثبٔٗ رُ سفغ رمش٠ش اٌجشٔبِظ ٚرمش٠ش سفذ ِؤؽشاد اداء اٌجشٔبِظ ) ثبٌّمبسٔخ اٌذاخ١ٍخ  .32

 ٚاٌخبسع١خ ( اٌٝ ٚوبٌخ اٌغبِؼخ ٌٍؾؤْٚ اٌزؼ١ّ١ٍخ ِغ وزبثخ ربس٠خ اٌشفغ

     

شاءاد ِٚحبضش عٍغبد رمذ٠ُ اٌزغز٠خ اٌشاعؼخ ٌٍطالة ػٓ ٔزبئظ رم٠ُّٛٙ ٚادائُٙ فٟ االخزجبساد اع .33

 ٚاٌٛاعجبد

     

 courses( ٍِٚفبد اٌّمشساد ( program portfolioرمش٠ش اٌجشٔبِظ ػٓ رحذ٠ش ٍِف اٌجشٔبِظ )  .34

portfolio  ٟ1441 - 1439( ثشوٓ اٌغٛدح ثبٌجشٔبِظ ٌٍؼبٌُ اٌغبِؼ 
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١٘ئخ اٌزذس٠ظ ٌحضُٙ ػٍٝ رمذ٠ُ ِجبدساد  ألػضبءػ١ٕخ ِٓ خطبثبد سئ١ظ اٌمغُ / ِٕغك اٌمغُ  .35

 ٌزٛف١ش ِقبدس اٌزؼٍُ أٚ رط٠ٛش اٌّشافك ٚاٌزغ١ٙضاد

     

ِحضش ِغٍظ اٌمغُ اٌزٞ رُ ف١ٗ رحذ٠ذ االحز١بعبد اٌغ٠ٕٛخ ٌٍجشٔبِظ ِٓ ِقبدس اٌزؼٍُ ٚاٌّشافك  .36

 ١٘ئخ اٌزذس٠ظ ِٚب ٚسد فٟ رمبس٠ش اٌّمشساد اٌذساع١خ.ٚاٌزغ١ٙضاد اعزغبثخ ٌّجبدساد 

     

ٚرغ١ٙضاد اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ ػٍٝ ِغزٜٛ اٌجشاِظ ٚاٌى١ٍبد ِٓ خالي  ٌّشافكرمش٠ش اٌزم١١ُ اٌذٚسٞ  .37

 )اعزطالع سأٞ اٌطٍجخ ـ اعزطالع سأٞ أػضبء ١٘ئخ اٌزذس٠ظ ـ ٌغٕخ ف١ٕخ رؾىً ِٓ اٌجشٔبِظ(

     

ٚعٙبد اٌزٛظ١ف ٚطشق  ظثبٌجشٔبِشٔبِظ اٌز١ٙئخ ٌٍطالة اٌغذد ٚرؼش٠فُٙ اٌزمش٠ش اٌفقٍٟ ػٓ ث .38

ٚاٌزأد٠ت ٚاعشاءاد اٌزظٍُ، ِغ ِشاػبد أْ ٠زضّٓ د١ًٌ  ثبٌغٍٛناٌخبفخ  حٚاٌٍٛائاٌزم٠ُٛ ٚاالٔظّخ 

اٌطالة ٘زٖ اٌّؼٍِٛبد ِغ ِشاػبد رٛص٠غ د١ًٌ اٌطالة ػٍٝ اٌطالة اٌغذد ثبٌجشٔبِظ فٟ أٚ اٌفضً 

 اٌذساعٟ.

     

، ِغ االؽبسح ٌٙزٖ االٔظّخ فٟ د١ًٌ اٌجشٔبِظ ثبٌجشٔبِظأٔظّخ االسؽبد االوبد٠ّٟ ٚاالعزّبػٟ ٚإٌفغٟ  .39

 ٚد١ًٌ اٌطالة.

     

ٌٍؼبَ اٌغبِؼٟ  ٓاالوبد١١ّ٠ِحضش ِغٍظ اٌمغُ اٌزٞ رُ ف١ٗ رٛص٠غ اٌطالة ػٍٝ اٌّشؽذ٠ٓ  .41

1439/1441.ٖ 

     

ٖ ، ِغ ِشاػبح رح١ًٍ ٔزبئظ ل١بط االداء 1439/1441ٟ ٌٍؼبَ اٌزمش٠ش اٌفقٍٟ ػٓ االسؽبد االوبد٠ّ .41

ِٕٚبلؾخ اٌزمش٠ش ثّغٍظ اٌمغُ اٌؼٍّٟ، ِغ اسفبق افبدح ثأٔٗ رُ سفغ ٘زٖ اٌزمبس٠ش إٌٝ اٌٛحذح 

 االوبد٠ّٟ ٌٛوبٌخ اٌغبِؼخ ٌٍؾؤْٚ االوبد١ّ٠خ. ٌإلسؽبداٌّشوض٠خ 

     

      اٌذػُ اٌطالثٟ.رمش٠ش رم١١ُ اٌطٍجخ ٌخذِبد االسؽبد االوبد٠ّٟ ٚ .42

اٌزذس٠ج١خ اٌزٟ حقً ػ١ٍٙب اٌّشؽذ٠ٓ االوبد١١ّ٠ٓ فٟ ِغبي  اٌذٚساداٌحقش اٌغٕٛٞ ٚرح١ٍٍٗ ػٓ  .43

 ٖ.1439/1441االسؽبد االوبد٠ّٟ ٌٍؼبَ اٌغبِؼٟ 

     

 ٚاٌّٛ٘ٛث١ٓ ٚلبسا اػزّبد٘ب، ِغ االؽبسح ٌٙزٖ ا١ٌ٢بد ٚاٌّزفٛل١ٓآ١ٌبد اٌزؼبًِ ِغ اٌطالة اٌّزؼضش٠ٓ  .44

 فٟ د١ًٌ اٌجشٔبِظ.
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ٚاٌّٛ٘ٛث١ٓ ٚػشضٗ  ٚاٌّزفٛل١ٓػٓ فبػ١ٍخ آ١ٌبد اٌزؼبًِ ِغ اٌطالة اٌّزؼضش٠ٓ  اٌزمش٠ش اٌفقٍٟ .45

ػٍٝ ِغٍظ اٌمغُ اٌؼٍّٟ ِزضّٕب رٛف١بد اٌّغٍظ ٚلشاسارٗ ٌٍزؼض٠ض ٚاٌزحغ١ٓ اٌّغزّش ٌٍؼبَ 

 ٖ.1439/1441اٌغبِؼٟ 

     

ٌجبد ػٍٝ اٌّؾبسوخ فٟ االٔؾطخ اٌالفف١خ ٌز١ّٕخ ِٙبسارُٙ آ١ٌبد رؾغ١غ ٚرحف١ض اٌطالة ٚاٌطب .46

 ٖ. ِؼزّذح ِٓ اٌمغُ اٌؼٍّٟ.1439/1441ٚلذسارُٙ ٌٍؼبَ اٌغبِؼٟ 

     

ِٕبلؾخ اٌزمش٠ش اٌفقٍٟ ػٓ أغبصاد خطخ االٔؾطخ اٌالفف١خ اٌّطجمخ فٟ اٌى١ٍخ ٚػٍٝ ِغزٜٛ  .47

االٔغبصاد ػٍٝ ِغٍظ اٌمغُ اٌؼٍّٟ، ِغ اٌغبِؼخ ِغ اٌزشو١ض ػٍٝ اعٙبِبد طالة اٌجشٔبِظ فٟ ٘زٖ 

 وزبثخ ِحضش ِغٍظ اٌمغُ ٠زضّٓ رٛف١بد اٌّغٍظ.

     

رق١ُّ ٚرٕف١ز ثشٔبِظ رذس٠جٟ اضبفٟ ِزخقـ فٟ اٌزط٠ٛش إٌّٟٙ ٌٍطالة ٚاٌخش٠غ١ٓ ٠زٛافك ِغ  .48

ِخشعبد اٌزؼٍُ ٚرطٛساد عٛق اٌؼًّ ٚاػزّبدٖ ِٓ ِغٍظ اٌمغُ اٌؼٍّٟ ٌٍؼبَ اٌغبِؼٟ 

1439/1441.ٖ 

     

      آ١ٌخ رؼبًِ اٌجشٔبِظ ِغ رٚٞ االحز١بعبد اٌخبفخ )إرا وبْ ٠ٕطجك ػٍٝ اٌجشٔبِظ( .49

      آ١ٌخ رؼبًِ اٌجشٔبِظ ِغ اٌطالة اٌذ١١ٌٚٓ )إرا وبْ ٠ٕطجك ػٍٝ اٌجشٔبِظ( .51

اٌزؼبًِ ِغ اٌطالة اٌذ١١ٌٚٓ )إرا وبْ ٠ٕطجك ػٍٝ اٌجشٔبِظ( ٚػشضٗ ػٍٝ  آ١ٌخرمش٠ش ػٓ فبػ١ٍخ  .51

ِغٍظ اٌمغُ اٌؼٍّٟ ِزضّٕب رٛف١بد اٌّغٍظ ٌٍزؼض٠ض ٚاٌزحغ١ٓ اٌّغزّش ٌٍؼبَ اٌغبِؼٟ 

1439/1441.ٖ 

     

 ٌإلعشاءادآ١ٌخ اٌجشٔبِظ ٌضّبْ أزظبَ اٌطالة فٟ حضٛس اٌّحبضشاد ٚاٌخجشح ا١ٌّذا١ٔخ ٚفمب  .52

 اٌّؼزّذح ثبٌمجٛي ٚاٌزغغ١ً.

     

      اٌقٍخ. دثبٌٍغبْ راٖ. ِزضّٕب رّض١ً طالثٟ 1439/1441َ لشاس رؾى١ً ٌغٕخ االػزّبد اٌجشاِغٟ ٌٍؼب .53

ػ١ٕخ ِٓ ِحبضش االعزّبػبد ٌٍغبْ اٌزٟ رضّٕذ رّض١ً طالثٟ عٛاء ثمشاس أٚ ثذػٛح خالي اٌؼبَ  .54

 ٖ.1439/1441اٌغبِؼٟ 
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 تبثع

 جلُخ انتعهٍى وانتعهى

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

وبد٠ّٟ رق١ُّ رٕف١ز خطخ ع٠ٕٛخ ٌزذس٠ت طالة اٌجشٔبِظ ػٍٝ ِّبسعبد اٌّؼب١٠ش اٌّطٛسح ٌالػزّبد اال .55

ثبٌطالة ٚرٌه ثبٌزؼبْٚ ِغ ٚحذح اٌزط٠ٛش ٚاٌغٛدح ثبٌى١ٍخ ٚػّبدح اٌزط٠ٛش  خاٌّزؼمٍاٌجشاِغٟ 

 .ظاٌجشٔبِٚاٌغٛدح، ثح١ش رىْٛ اٌخطخ ِؼزّذح ِٓ اٌجشٔبِظ ٚرٕفز رحذ اؽشاف اداسح 

     

بد ٘ـ ػٍٝ احذس ّٔبرط اٌّشوض اٌٛطٕٟ ٌٍزم٠ُٛ ٚاالػز1439/1441ّرٛف١ف اٌجشٔبِظ ٌٍؼبَ  .56

 االوبد٠ّٟ

     

ً اٌشعُ اٌزخط١طٟ ٚا١ٌ٢بد ٚأدٚاد اٌم١بط ٚاٌخش٠طخ  .57 ٔظبَ ل١بط ِخشعبد اٌزؼٍُ ثبٌجشٔبِظ ِزضّٕب

 اٌض١ِٕخ ٌٍم١بط ِٚحضش اٌمغُ اٌزٞ ألش إٌظبَ

     

٘ـ ػٓ ل١بط ِخشعبد اٌزؼٍُ ٌٍجشٔبِظ ٚخقبئـ اٌخش٠غ١ٓ 1439/1441اٌزمش٠ش اٌغٕٛٞ ٌٍؼبَ  .58

ً لشاساد اٌّغٍظ ٚخطظ اٌزحغ١ٓ ِٚحضش اعزّبع ِغ ٍظ اٌمغُ اٌزٞ ٔبلؼ ف١ٗ اٌزمش٠ش ِزضّٕب

 ٚاٌغٙبد اٌّىٍفخ ثبٌزٕف١ز ٚاٌّزبثؼخ

     

٘ـ ػٓ ل١بط ِخشعبد رؼٍُ ع١ّغ اٌّمشساد ِٚحضش اعزّبع 1439/1441اٌزمش٠ش اٌفقٍٟ ٌٍؼبَ  .59

 ٌّىٍفخ ثبٌزٕف١ز ٚاٌّزبثؼخاٌّغٍظ اٌؼٍّٟ اٌزٞ ٔمبػ ف١ٗ اٌزمش٠ش ِزضّٕبً لشاساد اٌّغٍظ ٚاٌٍغبْ ا

     

ٖ اٌزٞ ٔبلؼ ف١ٗ 1439/1441رٛف١ف اٌّمشساد اٌذساع١خ ِٚحضش ِغٍظ اٌمغُ اٌؼٍّٟ ٌٍؼبَ  .61

 إْ ٚعذد ٚرحذ٠ذ٘ب ػٍٝ وً ِمشس ٚاػزّبد٘ب فٟ ِحضش اٌّغٍظ. -اٌزحذ٠ضبد ػٍٝ إٌّٙظ اٌذساعٟ

     

ب١ٌت اٌزم٠ُٛ ٚػاللزّٙب ثٕٛارظ رؼٍُ اٌزذس٠ظ ٌٍّحزٜٛ اٌذساعٟ ٚطشق ٚأع اعزشار١غ١بدرٛف١ف  .61

 اٌّٛحذ ِٓ ػّبدح اٌزط٠ٛش ٚاٌغٛدح. طإٌّٛراٌّمشس ٚاٌجشٔبِظ ثٕبء ػٍٝ 

     

اٌزٛف١فبد اٌّٛحذح ٚاٌزمبس٠ش اٌّٛحذح اٌفق١ٍخ ٚاٌغ٠ٕٛخ ث١ٓ اٌجشاِظ اٌّؾزشوخ )طالة ٚطبٌجبد (  .62

بَ اٌّؼّٛي ثٗ فٟ ػّبدح اٌزط٠ٛش )فٟ حبٌخ ٠ٕطجك(ِىزٍّخ ِٚٛلؼخ ٚفمب ٌٍٕظ ٚؽشٚسٖٚث١ٓ ٔغشاْ 

 ٚاٌغٛدح.

     

ِحضش ِغٍظ اٌمغُ اٌؼٍّٟ اٌزٞ ٔبلؼ رمبس٠ش اٌّمشساد اٌذساع١خ ٚرمبس٠ش اٌخجشح ٚ ا١ٌّذا١ٔخ  .63

٘ـ ِزضّٕب ِب ٠ضجذ إلداسح اٌجشٔبِظ ِزبثؼزٙب ألػضبء  1439/1441ٚاٌزمش٠ش اٌؾبًِ ٌٍؼبَ اٌغبِؼٟ 

غ١بد اٌزذس٠ظ ٚطشق اٌزم١١ُ اٌٛاسدح ثزٛف١ف اٌّمشساد ١٘ئخ اٌزذس٠ظ فٟ االٌزضاَ ثبعزشار١
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 تبثع

 جلُخ انتعهٍى وانتعهى

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ٚاٌمشاساد اٌزٟ ارخز٘ب اٌّغٍظ ثٙزا اٌؾأْ.

رمش٠ش رم١١ُ اٌطٍجخ ٌٍّمشساد ٚاالداء اٌزذس٠غٟ ٔٙب٠خ وً فقً دساعٟ ٚفك ٔزبئظ ٚحذح ل١بط االداء  .64

ف١بد اٌزٟ ارخز ٘ب فٟ ٚاسفبق ِحضش اعزّبع ِغٍظ اٌمغُ اٌؼٍّٟ اٌزٞ ٔبلؼ ٘ز ٖ اٌزمبس٠ش ٚاٌزٛ

 اٌؾأْ٘ز ا 

     

رمش٠ش اٌجشٔبِظ ػٓ ع١ّغ ػ١ٍّبد اٌّشاعؼخ اٌزٟ رّذ ػٍٝ وً ِٓ رٛف١ف اٌجشٔبِظ ٚرٛف١فبد  .65

 1441/  1439اٌّمشساد ٚاٌخجشح ا١ٌّذا١ٔخ ػٓ اٌؼبَ اٌغبِؼٟ 

     

      آ١ٌخ رط٠ٛش اٌجشٔبِظ ٚاػزّبد٘ب ِٓ ِغٍظ اٌمغُ اٌؼٍّٟ .66

اٌغبثمخ ٚاٌؾٛا٘ذ ػٍٝ  األ١ٌخزىبًِ ٠زضّٓ لشاساد ٚاعشاءاد اٌجشٔبِظ فٟ رٕف١ز اػذاد ٍِف ِ .67

 اٌزحغ١ٓ

     

      ٔظبَ غٍك اٌغٛدح ثبٌجشٔبِظ ٚفمب ٌخطخ اٌزحغ١ٓ اٌّغزّش .68

اٌزٞ ٔبلؼ رمش٠ش ِؤؽشاد االداء  1439/1441ِحضش اعزّبع اٌّغٍظ اٌؼٍّٟ ٌٍؼبَ اٌغبِؼٟ  .69

زمش٠ش ٚػٍٝ اٌّمبسٔخ اٌّشعؼ١خ اٌذاخ١ٍخ ٚاالعشاءاد اٌزٟ عٛف ِزضّٕب رؼ١ٍك اٌّغٍظ ػٍٝ اٌ

 ٠زخز٘ب اٌّغٍظ اٌؼٍّٟ ٌٍؼبَ اٌمبدَ ثغشك اٌزحغ١ٓ اٌّغزّش

     

ٖ 1438رمش٠ش ػٓ اٌمضب٠ب اٌزٟ رُ اٌزحغ١ٓ اٌّغزّش ٌٙب ثٕبء ػٍٝ ٔزبئظ اٌزم٠ُٛ اٌزارٟ اٌذٚسٞ  .71

ِغٍظ اٌمغُ اٌؼٍّٟ اٌزٞ ٔبلؼ اٌزمش٠ش ٚلشاس ِزضّٕب اٌمضب٠ب اٌزٟ ٌُ ٠زُ االٔزٙبء ِٕٙب ِٚحضش 

 اٌّغٍظ ثزحذ٠ذ عٙخ اٌزٕف١ز ٚاٌّزبثؼخ

     

      اعز١فبء ّٔٛرط ِزبثؼخ خطخ رحغ١ٓ اٌجشٔبِظ فق١ٍب ٚفك إٌّٛرط اٌّؼزّذ ٌٛحذح اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ .71

ػٍٝ رمبس٠ش ٘ـ  ثٕبء  1439/1438رمبس٠ش ِٕغمٟ اٌجشاِظ ػٓ اعز١فبء ِّبسعبد خطخ دػُ اٌغٛدح  .72

ِشاعؼخ اٌٛصبئك ٌٍجشٔبِظ ػٍٝ اٌّٛلغ اإلٌىزشٟٚٔ ٌٍغٛدح ٚاالػزّبد األوبد٠ّٟ اٌقبدسح ػٓ ػّبدح 

 اٌزط٠ٛش ٚاٌغٛدح .

     

      ٘ـ  . 1441/1439خطخ رحغ١ٓ اٌجشٔبِظ  .73
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 3 2 4 صفش

 االٔزٙبء ِٓ اعز١فبء ّٔٛرط اٌغب٘ض٠خ ٌض٠بسح االػزّبد اٌّؤعغٟ ٚفك إٌّٛرط اٌّؼزّذ ِٓ ٚحذح .74 

 االػزّبد االوبد٠ّٟ ٌىً اٌجشاِظ.

     

رمش٠ش ػٓ  ِؼذالد اوّبي اٌطٍجخ ٚاٌطبٌجبد  ٌٍّمشساد  ٚرمذُِٙ ِٓ ِغزٜٛ اٌٝ آخش ِٚؼذالد اوّبي  .75

 ٘ـ . 1441/1439اٌطٍجخ ٌٍجشٔبِظ  اٌفقً اٌذساعٟ األٚي 

     

 جلُخ االعتًبد األكبدميً
 

      اد األكاديمي بالكمية )مرحمة إعداد الخطة التنفيذية رسم سياسات وخطط االعتم .1
      ترسيخ ثقافة االعتماد ونشرها في مجتمع الكمية .2
تشجيع األقسام األكاديمية عمى التقدم لهيئات االعتماد المحمية واإلقميمية والدولية وتنسيق تقديم الدعم الالزم  .3

 لها ولموحدات األكاديمية واإلدارية
     

أصال  لم تكن هنالك زيارات مجدولة     جدولة زيارات المتابعة واالعتماد .4
 من الجهات الزائرة

      متابعة استيفاء متطمبات االعتماد األكاديمي والمؤسسي .5
      التواصل مع وحدة االعتماد األكاديمي بعمادة التطوير والجودة .6
      ل االعتماد األكاديمي.إعداد قاعدة بيانات وخبرات متميزة في مجا .7
متابعة تقارير زيارات خبراء وهيئات االعتماد األكاديمي لموحدات المختمفة بالكمية واتخاذ القرارات المناسبة  .8

 نحوها.

      وأخبراء للم تأتي إلينا أي زيارات 
 هيئات ونحوها

 جلُخ قٍبس األداء
 

  √    ثبىنيٞخ اىذاخيٜ اىتقٌ٘ٝ ىؼَيٞبد اىالصٍخ اىقٞبط أدٗاد  ٗحصش إػذاد -1

  ج٘دح ػِ اىتقبسٝش ٗمتبثخ ٗاىْٖبئٞخ اىفصيٞخ اىذساعٞخ ىيَقشساد االختجبسٝخ اى٘سقخ تقٌٞٞ -2

ً  االختجبساد     اىتقٌٞٞ ىَْ٘رج ٗفقب

   √  

 العتٞفبء اىجبٍؼخ ٍ٘قغ ػيٜ ثبىنيٞخ ٗاإلداسِٝٞ ٗاىطالة اىتذسٝظ ٕٞئخ أػضبء دخ٘ه ٍتبثؼخ -3

 األداء ٍؤششاد ىتقٌٞٞ اىَ٘حذح االعتجبّبد     

√     

  √    ثبىنيٞخ ٗاىج٘دح اىتط٘ٝش ٗحذح ٍششف إىٜ ٗسفؼٖب اىيجْخ أػَبه ػِ شٖشٛ تقشٝش إػذاد -4
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 جلُخ تًٍُخ املهبساد
 

  √    خ االحتٞبجبد اىتذسٝجٞخ ثبىنيٞخ.إػذاد اىخطخ اىغْ٘ٝخ ىيتذسٝت اىذاخيٜ ثبىنيٞخ ٗفقبً ىذساع .1

إّشبء قبػذح ثٞبّبد تتؼيق ثبىخطظ ٗاىخذٍبد اىتذسٝجٞخ اىتٜ تقذٍٖب فٜ ٍجبه اىج٘دح اىشبٍيخ  .2

 ثبىنيٞخ ٗاخشٙ تتؼيق  ثبىَذسثِٞ ٗاىَذسثبد ٗعٞشٌٕ اىزاتٞخ.

   √  

ً ىيَْ٘رج اىَؼذ ٍِ قجو ٗحذح ىجْخ تَْٞخ اى .3 َٖبساد ثؼَبدح اىتط٘ٝش قٞبط األثش اىتذسٝجٜ ٗفقب

 ٗاىج٘دح.

االعتجبّبد ىٌ  فْٜٕبك تحذٝث     √

 تصيْب االعتجبّبد اىَحذثخ.

  √    اىت٘اصو ٍغ ٗحذح تَْٞخ اىَٖبساد ثؼَبدح اىتط٘ٝش ٗاىج٘دح ىيتْغٞق ٗاىَتبثؼخ..4

   √   ٗسفؼٔ اىٚ ٍششف ٗحذح اىتط٘ٝش ٗاىج٘دح. يجْختقشٝش شٖشٛ ػِ اػَبه اى.إػذاد 5

يف  ،إخشاءاد انتحضني املضتًش نغهق دائشح اجلىدحو ،املًبسصبد انتً مل ٌتى غهق دائشح اجلىدح هلبو ،نثًب: املًبسصبد انتً مت غهق دائشح اجلىدح هلبثب
 -: بد األكبدميًعهى خطخ االعتًبد انرباجمً وفقًب ملعبٌري االعتًبد املطىسح نهًشكز انىطًُ نهتقىٌى واالعتً ثُبءانربايح األكبدميٍخ ثبنكهٍخ 

 -)يُضق اجلىدح ثبنربَبيح(:  اإلداسح انعبيخثشَبيح 

 :املًبسصبد انتً مت غهق دائشح اجلىدح هلبأ ( 
   اٌجشٔبِظ ٚػذَ لجٛي طالة عذد ت رٛلفٌُ ٠شعً اٌزمش٠ش ثغجبٌجشٔبِظ اٌغٛدح ثِٕغك. 

 -: اجلىدح دائشح نغهق املضتًش انتحضني إخشاءاد(  خـ
  اٌجشٔبِظ ٚػذَ لجٛي طالة عذد ت رٛلفٌُ ٠شعً اٌزمش٠ش ثغجبٌجشٔبِظ اٌغٛدح ثِٕغك. 

 -: ثهب اجلىدح دائشح غهق ٌتى مل انتً املًبسصبد(  ة
  اٌجشٔبِظ ٚػذَ لجٛي طالة عذد ت رٛلفٌُ ٠شعً اٌزمش٠ش ثغجبٌجشٔبِظ اٌغٛدح ثِٕغك. 
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 -)يُضق اجلىدح ثبنربَبيح(:  إداسح األعًبلثشَبيح 

 :املًبسصبد انتً مت غهق دائشح اجلىدح هلبأ ( 
  األول: الرسالة واألهداف:المعيار 

 قرار اعتماد مجمس القسـ كالكمية لرسالة البرنامج كأىدافو . -1
 الطبلب  / اإلداريكف( .-)  أعضاء ىيئة التدريس  -تحميل نتائج استطبلع رأي -ة الكثائق الدالة عمى عرض الرسالة عمى األطراؼ الداخمي -2
 )الخريجكف / جيات التكظيف / المجمس االستشاري( . -تحميل نتائج استطبلع رأي -الكثائق الدالة عمى عرض الرسالة عمى األطراؼ الخارجية  -3
 ىػ . 9439/9441ة البرنامج كأىدافو لمعاـ نتائج استطبلع رأي األطراؼ الداخمية عف الكعي برسال -4
 ىػ . 9439/9441نتائج استطبلع رأي األطراؼ الخارجية عف قياس درجة الكعي برسالة البرنامج كأىدافو لمعاـ  -5
 ىػ   . 9439/9441التقرير السنكي عف مدى تحقق رسالة كأىداؼ البرنامج لمعاـ  -6
  تمادىا مف مجمس القسـ العممي. خطة االتصاؿ االستراتيجي لمبرنامج كاع -7

 إدارة البرنامج وضمان جودته: الثاني:المعيار 
 الدليل التنظيمي لمبرنامج مكضحا بو الييكل التنظيمي كاختصاصات كمياـ المجاف الفرعية . -9
بياف  -3ر كالجكدة كاإلفادة برفعيا عمى المكقع اإللكتركني  لمبرنامج السيرة الذاتية لرئيس القسـ كأعضاء ىيئة التدريس بالبرنامج كفقا لمنمكذج المكحد مف عمادة التطكي -2

 بأعضاء الجياز اإلداري المعاكف لمبرنامج متضمنا قرارات التكميف كاالختصاصات كالمياـ .
بيئة الداعمة لعمميات التعميـ كالتعمـ كالبحث العممي عينة مف قرارات القسـ العممي أك تكجييات رئيس  القسـ الخاصة بالحفاظ عمى المناخ التنظيمي لمبرنامج كتكفير ال -4

 ىػ. 9439/9441كخدمة المجتمع سكاء لمطبلب أك لييئة التدريس اك الجياز اإلداري لمعاـ 
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 آلية المشاركة الفاعمة في إدارة البرنامج مع البرامج المشتركة بنجراف كمقرات الجامعة المختمفة . -5
 إدارة البرنامج بيف شطري الطمبة ) في حاؿ ينطبق( .آلية المشاركة الفاعمة في  -6
جميع اآلليات كالنماذج تكفر ممف متكامل كمحدث بالبرنامج يختص بما يمي ) جميع اآلليات كالنماذج المكحدة مف ككالة الجامعة لمتطكير كالجكدة كمف عمادتيا  /  -7

 ة لمدراسات العميا كالبحث العممي / عمادة خدمة المجتمع / عمادة شؤكف المكتبات / عمادة القبكؿ كالتسجيل (.المعتمدة مف ككالة الجامعة لمشؤكف التعميمية / ككالة الجامع
 عينة مف قرارات القسـ العممي اك تكجييات رئيس  القسـ بااللتزاـ بالضكابط كآليات المؤسسة ) السابق ذكرىا (  .   -8
دارةعينة مف قرارات القسـ العممي اك تكجييات رئ -9  يس  القسـ بااللتزاـ برسالة البرنامج كأىدافو التعميمية كخططو التشغيمية الخاصة بالتعميـ كالتعمـ كالبحث العممي كا 

 ضماف الجكدة كالمشاركة المجتمعية.     
 كثيقة التكجيات البحثية لمبرنامج  كقرار اعتمادىا مف مجمس القسـ العممي.  -91
 ىػ كتكجيياتو لؤلعضاء . 9439/9441اقش تنفيذ البرنامج لمتكجيات البحثية لمعاـ محضر مجمس القسـ العممي الذي ن -99
 . خطة المشاركة المجتمعية لمبرنامج في ضكء خطة عمادة خدمة المجتمع كالتعميـ المستمر بناء عمى النمكذج المكحد مف عمادة خدمة المجتمع  -92
 مج بناء عمى النمكذج المكحد مف عمادة خدمة المجتمع .التقرير السنكي لخطة المشاركة المجتمعية لمبرنا -93
 مف مجمس القسـ العممي .  آلية تطكير البرنامج كاعتمادىا  -94
 ىػ. 9439/9441معايير اختيار أعضاء المجنة االستشارية لمبرنامج كاعتمادىا مف مجمس القسـ العممي  لمعاـ   -95
 ىػ كفقا لآللية المعتمدة مف سعادة ككيل الجامعة لمتطكير كالجكدة  9439/9441قرار تشكيل المجمس االستشاري لمعاـ  -96
 ىػ بناء عمى المعايير المعتمدة  . 9439/9441قرار مجمس القسـ العممي باختيار أعضاء المجنة االستشارية لمعاـ  -97
 كتركني لمجامعة.تقرير عف نشر المعمكمات الخاصة بالبرنامج كآليات نشرىا كرقيا كعمى المكقع اإلل -98
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 . 9439/9441التقرير الفصمي عف استخداـ برامج الغش كاالنتحاؿ عمى بحكث كأعماؿ الطمبة لمعاـ  -99
 تقرير فصمي عف تنفيذ المحاضرات التعريفية فصمية لمطبلب لمتعريف بالمكائح السمككية كالتأديبية . -21
 دة لمكمية .تقارير زيارات الدعـ الفني مف عمادة التطكير كالجك  -29
 تقارير المراجعة الداخمية مف كحدة التطكير كالجكدة بالكمية عمى البرنامج. -22
 ف عمادة التطكير كالجكدة .تقرير البرنامج عف مراجعة األكراؽ االختبارية لممقررات لمتحقق مف جكدة طرؽ التقييـ كتغطيتيا لنكاتج التعمـ  كفق النمكذج المعتمد م -23
 امج لمكافأة المتميزيف مف أعضاء ىيئة التدريس، مع  ارفاؽ  تطبيق اآللية.آلية البرن -24
 كمحضر مجمس القسـ الذي تـ فيو مناقشتيا كاعتمادىا . 41/ 39الخطة التشغيمية لمبرنامج لمعاـ الجامعي  -25
 نظاـ غمق حمقة الجكدة بالبرنامج كفق لخطة التحسيف المستمر . -26
 ىػ. 9439/9441محضر مجمس القسـ الذي تـ مناقشتيا كاعتمادىا لمعاـ الجامعي خطة تحسيف البرنامج ك  -27
 قرار تكميف منسق كمنسقة الجكدة بالبرنامج متضمنا االختصاصات كالمياـ . -28
 كعينة مف الطمبة.  عمى أف يتضمف جميع منسكبي البرنامج مف األكاديمييف كاإلدارييف 9439/9441قرار تشكيل فريق االعتماد البرامجي لمعاـ  -29
 عينة مف محاضر اجتماعات لجاف كفريق االعتماد البرامجي . -31
 ىػ كاعتماده مف مجمس القسـ العممي . 9439/9441التقكيـ الذاتي السنكي لممعيار الثالث ) التعميـ كالتعمـ (  -39
 ىػ . 9438التقكيـ الذاتي الدكري لمبرنامج لمعاـ  -32
 ىػ ، لكل مستكى عمى حده. 9439/94491دراسية لمفصل الدراسي األكؿ تقارير المقررات ال -33
 ىػ ، لكل مستكى عمى حده. 9439/9441تقارير المقررات الدراسية لمفصل الدراسي الثاني   -34
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يف مقري الجامعة بنجراف كشركره لمفصل الدراسي األكؿ التقرير الشامل لممقررات الدراسية  كفق النمكذج المعتمد لكحدة التعميـ كالتعمـ مع مراعاة التقارير المكحدة بب -35
 ىػ ، عمى مستكى شطري البنيف كالبنات. 9439/9441

 نظاـ تقييـ البرنامج كتحديثو كاعتماده مف مجمس القسـ العممي . -36
 استيفاء نمكذج متابعة خطة تحسيف البرنامج فصميا كفق النمكذج المعتمد لكحدة التعميـ كالتعمـ. -37
 ىػ كبو االختصاصات كالمياـ . 9439/9441قرار تشكيل مجمس القسـ العممي لمعاـ الجامعي  -38
 مادة البحث العممي .نماذج الحصر السنكي لئلنتاج العممي كاألنشطة البحثية المختمفة ألعضاء ىيئة التدريس كالباحثيف بالبرنامج كفقا لمنماذج المكحدة مف ع -39
 ىػ. 9439/9441ت األداء كفق النمكذج المكحد مف عمادة التطكير كالجكدة لمعاـ التقرير السنكي لمؤشرا -41
 التقرير السنكي لمراجعة تقدـ البرنامج في تحقيق متطمبات المركز الكطني لمتقكيـ كاالعتماد األكاديمي مف عمادة التطكير كالجكدة. -49
 راف كشركره ، لكل مستكى عمى حده.مراعاة التقارير المكحدة بيف مقري الجامعة بنج ىػ مع 9439/9441التقرير السنكي لمبرنامج لمعاـ الجامعي  -42
 إعداد ممف متكامل يتضمف قرارات كاجراءات البرنامج في تنفيذ اآللية السابقة كالشكاىد عمى التحسيف ( .  -43
 ىػ . 9439/9441تقرير عف غمق حمقة الجكدة بالبرنامج لمعاـ  -44
  ىػ. 9439/9441سـ باعتماد مؤشرات األداء كآليات القياس لمعاـ قرار مجمس الق -45

 :التعميم والتعمم الثالث:المعيار 
سكؽ العمل معتمدة مف  كثيقو خصائص الخريجيف كمخرجات التعمـ المستيدفة لمبرنامج متضمنة مدى اتساقيا مع رسالة البرنامج كاالطار السعكدي لممؤىبلت كمتطمبات -9

 القسـ العممي.
 تقرير عف الكسائل التي تـ بيا اعبلف خصائص الخريجيف كمخرجات تعمـ البرنامج )االعبلف الكرقي كاالليكتركني(.  -2
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 آلية المراجعة الدكرية لخصائص الخريجيف كمخرجات التعمـ المستيدفة معتمدة مف القسـ العممي. -3
 مج ك أىدافو كمخرجات التعمـ كخصائص الخريجيف كجيات التكظيف المحتممة كامكاناتو البشرية كالمادية ىػ، مكضحا بو رسالة البرنا 9439/9441دليل البرنامج  لمعاـ  -4
 ) كرقيا كرقميا ( بالمغتيف العربية كاإلنجميزية  .   
 ىػ عمى أحدث نماذج المركز الكطني لمتقكيـ كاالعتماد األكاديمي. 9439/9441تكصيف البرنامج لمعاـ  -5
  لتكازف بيف المتطمبات العامة )متطمبات الجامعة كمتطمبات الكمية( كمتطمبات التخصص ككذلؾ الجانب النظري كالجانب التطبيقي داخل الخطةتقرير يكضح مدى ا -6

 الدراسية لمبرنامج، ككذلؾ األنشطة الصفية كغير الصفية التي تسيـ في تحقيق مخرجات التعمـ.     
 كغير الصفية بالبرنامج كالتي تسيـ في تحقيق مخرجات التعمـ.  تقرير يكضح مدى التكامل بيف االنشطة الصفية -7
 ي الذي أقر النظاـ .نظاـ قياس مخرجات التعمـ بالبرنامج متضمنا الرسـ التخطيطي كاآلليات كأدكات القياس كالخريطة الزمنية لمقياس كمحضر مجمس القسـ العمم  -8
 إف كجدت كتحديدىا عمى كل –ىػ  الذي ناقش فيو التحديثات عمى المنيج الدراسي  9439/9441ممي لمعاـ تكصيف المقررات الدراسية  كمحضر مجمس القسـ الع -9
 مقرر  كاعتمادىا في محضر المجمس.    
 مف عمادة التطكير كالجكدة  دتكصيف استراتيجيات التدريس لممحتكى الدراسي  كطرؽ كأساليب التقكيـ كعبلقتيما بنكاتج تعمـ المقرر كالبرنامج بناء عمى النمكذج المكح -91
 دليل التدريب الميداني كبو كصف كاضح يتضمف معايير كآليات ك طرؽ التقييـ كأدكات القياس لمكاقع  التدريب الميداني لمطمبة . -99
 نظاـ التغذية الراجعة مف قبمو إلى -3يـ الطبلب  أدكات تقي -2المياـ  -9قرار تكميف المشرؼ مف الكمية كالمشرؼ الميداني عمى الخبرة الميدانية يتضمف ما يمي :   -92
 مجمس القسـ متضمنا تحديث سنكي إلجراءات كمكاقع الخبرة الميدانية .     
 لتحسيف.تقرير تقكيـ الخبرة الميدانية مف قبل الطمبة كأعضاء ىيئة التدريس بناء عمى استطبلعات رأي تصمـ ليذا الغرض، مع كضع التكصيات كخطة ا -93
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مة كمكقعة كفقا لمنظاـ صيفات المكحدة كالتقارير المكحدة الفصمية كالسنكية بيف البرامج المشتركة) طبلب كطالبات ( كبيف نجراف كشركره ) في حالة ينطبق( مكتمالتك  -94
 المعمكؿ بو في عمادة التطكير كالجكدة .

أعضاء ىيئة التدريس بالبرنامج مكضحا فيو التدريب الداخمي كالخارجي كالدكلي الخاص  ىػ  بالدكرات التدريبية التي حصل عمييا 9439/9441تقرير لمعاـ الجامعي  -95
 بتكصيف البرامج كالمقررات كاستراتيجيات التدريس كالتعمـ اإللكتركني ككل ما لو صمة بالتعميـ كالتعمـ.

فادة أعضاء ىيئة التدريس لممجمس العممي بذلؾ لمعاـ الجامعي محاضرات التييئة الفصمية لمطبلب كالطالبات لتعريفيـ بالبرنامج كنكاتج تعمـ المق -96 ررات الدراسية كا 
 ىػ . 9439/9441

ممي الذي ناقش ىذه تقرير تقييـ الطمبة لممقررات كاألداء التدريسي نياية كل فصل دراسي كفق نتائج كحدة قياس األداء، كارفاؽ محضر اجتماع مجمس القسـ الع -97
 تي اتخذىا في ىذا الشأف.التقارير كالتكصيات ال

  9439/9441(بركف الجكدة بالبرنامج، لمعاـ الجامعي Courses Portfolios( كممفات المقررات  )Program Portfolioتقرير البرنامج عف تحديث ممف البرنامج ) -98
تج تعمـ البرنامج كفقا لمتكجيات الحديثة لممركز الكطني لمتقكيـ كاالعتماد ىػ مع ضركرة تكافق نكاتج تعمميا مع نكا 9439/9441تحديث تكصيف الخبرة الميدانية لمعاـ  -99

 األكاديمي، كاعتماده مف مجمس القسـ العممي بعد مناقشتو .
 تقرير البرنامج عف  التحقق مف مستكى تحصيل اك انجاز الطمبة ) التحقق الداخمي كالتحقق الخارجي(. -21
 ج لممقارنة المرجعية الخارجية مع البرامج المناظرة  بيف الخطة الدراسية الحالية كمتطمباتيا كرسالة البرنامج كأىدافو .الدراسة التي قاـ بيا  البرنام  -29
 تقرير تطبيق ألية المراجعة الدكرية لخصائص الخريجيف كمخرجات التعمـ المستيدفة. -22
جراءاتيا المعتمدة في ىذا الشأف .إجراءات البرنامج لدعـ البحث العممي لمطمبة  في ضكء سياسات ا -23  لجامعة كا 
  تعميمية، مع كتابة تاريخ الرفع.االفادة بأنو تـ رفع تقرير البرنامج كتقرير رصد مؤشرات أداء البرنامج )بالمقارنة الداخمية كالخارجية( الى ككالة الجامعة لمشؤكف ال -24
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 الرابع: الطالب:المعيار 
 اعتمادىا في تكصيف البرنامج مطبكعة كمعمنة عمى المكقع اإللكتركني لمجامعة كالبرنامج بالمغتيف العربية كاإلنجميزية. كثيقة سياسات القبكؿ كما تـ -9
 سياسات التحكيل إلى البرنامج مف جامعات أخرى كاعبلنيا عمى المكقع االلكتركني كفي دليل البرنامج كفي دليل الطبلب. -2
جراءات التظمـ، مع التقرير الفصمي عف برنامج التي -3 يئة لمطبلب الجدد كتعريفيـ بالبرنامج كجيات التكظيف كطرؽ التقكيـ كاألنظمة كالمكائح الخاصة بالسمكؾ كالتأديب كا 

 مراعاة أف يتضمف دليل الطبلب ىذه المعمكمات مع مراعاة تكزيع دليل الطبلب عمى الطبلب الجدد بالبرنامج في أكؿ الفصل الدراسي .
جراءات التظمـ.  الكتيبات -4  التعريفية الخاصة باألنظمة كالمكائح الخاصة بالسمكؾ كالتأديب كا 
ىػ ، مع مراعاة تحميل نتائج قياس األداء كمناقشة التقرير بمجمس القسـ العممي ، ، مع ارفاؽ افادة بأنو تـ  9441/  9439التقرير الفصمي عف االرشاد االكاديمي لمعاـ  -5

 الكحدة المركزية لئلرشاد االكاديمي بككالة الجامعة لمشؤكف التعميمية. رفع ىذه التقارير الى
 تقرير تقييـ الطمبة لخدمات االرشاد األكاديمي كالدعـ الطبلبي. -6
 ىػ . 9439/9441الحصر السنكي كتحميمو عف الدكرات التدريبية التي حصل عمييا المرشديف األكاديمييف في مجاؿ اإلرشاد األكاديمي لمعاـ الجامعي  -7
 آليات التعامل مع الطبلب المتعثريف كالمتفكقيف كالمكىكبيف كقرار اعتمادىا، مع اإلشارة ليذه اآلليات في دليل البرنامج . -8 
اراتو لمتعزيز المجمس كقر  التقرير الفصمي عف فاعمية آليات التعامل مع الطبلب المتعثريف كالمتفكقيف  كالمكىكبيف كعرضو عمى مجمس القسـ العممي متضمنا تكصيات -9

 ىػ . 9439/9441لمعاـ الجامعي  كالتحسيف المستمر
 ىػ. 9439/9441التقرير السنكي عف مدى تحقق نكاتج التعمـ بالبرنامج لمعاـ لمفصل الدراسي األكؿ  -91
 ( .93-1-4الخريجيف بالكمية كالجامعة كبما يمبي الممارسة )  آليات تكاصل البرنامج مع الخريجيف  بما تضمف تكاصل فعاؿ لمبرنامج مع الخريجيف مف خبلؿ مكتب -99
 آلية تعامل البرنامج مع طبلب ذكي االحتياجات الخاصة ) إذا كاف ينطبق عمى البرنامج( -92
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 آلية تعامل البرنامج مع الطبلب الدكلييف  ) إذا كاف ينطبق عمى البرنامج( . -93
ج مع الطبلب الدكلييف ) إذا كاف ينطبق عمى البرنامج( كعرضو عمى مجمس القسـ العممي متضمنا تكصيات المجمس لمتعزيز عف فاعمية الية تعامل البرنام تقرير -94

 ىػ   9439/9441كالتحسيف المستمر لمعاـ الجامعي 
 قبكؿ كالتسجيل .آلية البرنامج لضماف انتظاـ الطبلب في حضكر المحاضرات كالخبرة الميدانية كفقا لئلجراءات المعتمدة  بال -95
 ىػ . 9439/9441عينة مف محاضر االجتماعات لمجاف التي تضمنت تمثيل طبلبي سكاء بقرار أك بدعكه خبلؿ العاـ الجامعي  -96
التعاكف مع كحدة التطكير تصميـ كتنفيذ خطة سنكية لتدريب طبلب البرنامج عمى ممارسات المعايير المطكرة لبلعتماد األكاديمي البرامجي المتعمقة بالطبلب كذلؾ ب -17

 كالجكدة بالكمية كعمادة التطكير كالجكدة
 ىػ. 9441/  9439التقرير السنكي عف تحقق نتائج التعمـ بالبرنامج لمعاـ لمفصل الدراسي الثاني  -98
 ( كفق النمكذج المكحد . record  graduation supplementلمطبلب )     الميارى السجل  -99
 ىػ .  9439/9441كيـ كفاءة الخدمات الطبلبية بالبرنامج  لمعاـ نتائج قياس تق -21
عاـ الجامعي تقرير عف فاعمية آليات تكاصل البرنامج مع الخريجيف كعرضو عمى مجمس القسـ العممي متضمنا تكصيات المجمس لمتعزيز كالتحسيف المستمر لم -29

 ىػ . 9439/9441
  ىػ متضمنا تمثيل طبلبي بالمجاف ذات الصمة . 9439/9441عاـ قرار تشكيل لجنة االعتماد البرامجي لم -22

        الخامس: أعضاء هيئة التدريس:المعيار 
 سياسات البرنامج في تكظيف أعضاء ىيئة التدريس كمعايير اختيارىـ ) السعكدييف / غير السعكدييف ( .  -9
 ينطبق.  برنامج التييئة السنكي ألعضاء ىيئة التدريس الجدد إذا كاف  -2
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 حصر مدعـك بالسيرة الذاتية لممينييف القائميف بالتدريس ) إذا كاف ينطبق (  . --3
ىػ مف خبلؿ تطبيق النظاـ المكحد كالمعتمد لتقييـ أعضاء ىيئة التدريس بجامعة نجراف )تقرير  9438/9439تقرير تقييـ أداء أعضاء ىيئة التدريس عف العاـ الجامعي  -4

 تقييـ  ك عدد األعضاء الذيف تـ تقييميـ  كتصنيف االعداد حسب كل تقدير، كأىـ التكصيات ، كأىـ اجراءات التحسيف(.عاـ يبيف تاريخ ال
 دريس .ىػ  كعينة سرية تفيد بتقديـ التغذية الراجعة ألعضاء ىيئة الت 9439/9441التقرير السنكي ) تقرير إلكتركني( عف نتائج تقييـ أداء أعضاء ىيئة التدريس لمعاـ  -5
 نظـ المكافقة ألعضاء ىيئة التدريس عمى المشاركة في المؤتمرات كالفعاليات العممية كالترقيات ... الخ . -6
 ىػ . 9439/9441التقرير السنكي عف المشاركات العممية ألعضاء ىيئة التدريس في المؤتمرات كالفعاليات كمناقشات الرسائل العممية لمعاـ  -7
ف ينطبق(،عمى ءة ككفاية أعضاء ىيئة التدريس حسب درجاتيـ العممية كبالنسبة  لمرجاؿ كالنساء )إذا كاف ينطبق( في المقر الرئيسي كفرع شركره )إذا كاتحميل بيانات كفا -8

 مناسبة في ىذا الخصكص.أف تتضمف ىذه البيانات التي سيتـ تحميميا نتائج المقارنة المرجعية عمى المستكى الداخمي كالخارجي باستخداـ مؤشرات األداء ال
منا تكصيات التعزيز محضر عرض كمناقشة تقرير نتائج تحميل بيانات كفاءة ككفاية أعضاء ىيئة التدريس بالبرنامج عمى مجمس/مجالس القسـ/ العممية المختصة متض -9

 كالتحسيف المستمر.
  السادس: مصادر التعمم والمرافق والتجهيزات:المعيار 

 جامعة / الكمية الخاصة بتكفير مصادر التعمـ ككفايتيا بشطري الطبلب كالطالبات ) في حاؿ ينطبق( .كثيقة سياسات ال -9
ج كالمكجكدة في صكرة كرقية حصر بالمراجع كالكتب كالدكريات كالرسائل العممية ذات الصمة بتخصص البرنامج كالمتاحة بالمكتبة المركزية كالمكتبة المتخصصة بالبرنام -2

 ىػ . 9439/9441ركنية، ككسائل االستفادة منيا لمطبلب كأعضاء ىيئة التدريس في شطري الطبلب كالطالبات الطمبة عف العاـ ك/أك إليكت
 كمجمس الكمية.مجمس القسـ آلية التخمص مف نفايات المعامل لمحفاظ عمى امف كسبلمة المكارد البشرية كالمباني كالحفاظ عمى البيئة ) في حاؿ ينطبق( كاعتمادىا مف  -3 
 ىػ . 9439/9441حصر بالفنييف كاإلدارييف كتكزيعيـ عمى المعامل مع كتابة تقرير عف مدى كفايتيـ ككفاءتيـ عف العاـ الجامعي  -4
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 ىػ . 9439/9441حصر بالدكرات التدريبية التي حصل عمييا الفنييف كاإلدارييف بالبرنامج عف العاـ الجامعي  -5
 ىػ. 9439/9441كالجكائز التشجيعية التي حصل عمييا الفنييف كاإلدارييف عف العاـ الجامعي  تقرير بالمكافآت -6
 عينة مف الخطابات التكجييية التي يقكـ بيا رئيس القسـ لمفنييف كاإلدارييف لضبط إدارة جكدة المعامل كالتجييزات بالبرنامج . -7
 أعضاء ىيئة التدريس بالبرنامج .( لدى Lap Top / Desk Topحصر بأجيزة الكمبيكتر )  -8
 الخطة  الخمسية لممعامل كالتجييزات بالبرنامج كقرار اعتمادىا مف مجمس القسـ العممي كمكافقة مجمس الكمية عمييا . -9

 المكحات اإلرشادية كالمطكيات الكرقية التي تحدد إجراءات األمف كالسبلمة كالنكاحي السمككية المتبعة بالمعامل. -91
 لية صيانة المرافق كالتجييزات كالمعامل بالبرنامج لصيانتيا كتحديثيا كاعتمادىا مف مجمس القسـ كالكمية .آ -99
 (تركيز عمى األعضاء كالطبلب الجددعينة مف الكثائق التي تفيد بحضكر أعضاء ىيئة التدريس كالطبلب لمقاءات التييئة التي تقكـ بيا عمادة شؤكف المكتبات ) مع ال -92
 عينة مف الكثائق التي تفيد بإخطار أعضاء ىيئة التدريس كالطبلب بالبرنامج بمصادر التعمـ المتاحة بالمكتبة . -93
 ىػ  كتصنيفيا ) تعميـ / بحث عممي ( مع بياف مدى كفايتيا. 9439/9441حصر بالمرافق كالتجييزات الخاصة بالبرنامج لمعاـ الجامعي  -94

 -: ثهب ق دائشح اجلىدحغهٌتى املًبسصبد انتً مل ة ( 

 :اٌّؼ١بس األٚي: اٌشعبٌخ ٚاال٘ذاف

/ رسالة البرنامج كخطة التحكؿ الكطني / رسالة  2131تقرير المكائمة ك االرتباط بيف رسالة البرنامج كاألىداؼ الكطنية كتتضمف ما يمي )رسالة البرنامج كرؤية المممكة  -9
 سالة الكمية / رسالة البرنامج كأىدافو/ رسالة البرنامج ك كمؤشرات األداء( .البرنامج كرسالة الجامعة / رسالة البرنامج كر 

 آلية مراجعة رسالة البرنامج كأىدافو كقرار اعتماده مف مجمس القسـ. -4
 تقرير المجنة المختصة بإعداد / مراجعة الرسالة عف مبلحظات األطراؼ الداخمية كالخارجية عف الرسالة . -3
 ىػ . 9439/9441لعممي الذي قاـ بمناقشة نتائج استطبلعات الرأي كتكصياتو لمعاـ محضر مجمس القسـ ا -4



                                                                                                                                                                         المملكـــــــــة العـــــــربيــــــــة السعــــــوديـــــة                                                                  
                                                                                                                                                وزارة التعليــــــــــــــــــــــم                                                                                          

                                                                                                                                            جامعـــــــــــة نجــــــــــران                                                                                             
 وكـــالة التطـــــوير والجـــــودة

 عمـادة التطـوير والجــودة

 6-تخطيط -ن-جودة                                                                                                                                                                                     33من  23الصفحة 
 

 محضر مجمس القسـ العممي الذي قاـ باعتماد الرسالة كاألىداؼ بعد مراجعتيا كتعديميا . -5
بية رسالة البرنامج كأىدافو ، اعتماد مشركعات الخطة عينة مف محاضر األقساـ العممية التي تـ تناكؿ المكضكعات التالية بيا )  اتخاذ اجراءات تصحيحية لتم -6

 ىػ .  9439/9441 االستراتيجية / المكافقة عمى احتياجات البرنامج مف المكارد المالية / المكافقة عمى احتياجات البرنامج مف التكظيف (  لمعاـ الجامعي
 ىػ   . 9439/9441التقرير السنكي عف مدى تحقق رسالة كأىداؼ البرنامج لمعاـ  -7
جية كعرضو عمى مجمس التقرير السنكي شامل عف كافة أنشطة خطة االتصاؿ االستراتيجي لمبرنامج بشأف نشر رسالة كأىداؼ البرنامج بيف االطراؼ الداخمية كالخار  -8

 ىػ   . 9439/9441القسـ العممي لمعاـ 
 اداسح اٌجشٔبِظ ٚضّبْ عٛدرٗ اٌّؼ١بس اٌضبٟٔ: 

 ىػ. 9439/9441الراجعة المرسمة مف عمادة البحث العممي لمبرنامج عف تنفيذ األبحاث المرتبطة بالتكجيات البحثية لمعاـ تقارير التغذية  -9
 استيفاء نماذج الحصر السنكي لممشاركات المجتمعية كفقا لمنماذج المكحدة مف عمادة خدمة المجتمع كالتعميـ المستمر .  -2
 ىػ بناء عمى المعايير المعتمدة  . 9439/9441ر أعضاء المجنة االستشارية لمعاـ قرار مجمس القسـ العممي باختيا -3
 تقديـ محاضرات التغذية الراجعة لمطبلب عف أدائيـ في االختبارات كالكاجبات.  -4
 عة مع ىذه الجيات .قرار مجمس القسـ العممي باعتماد جية المقارنة المرجعية الخارجية متضمنا معايير االختيار كاالتفاقيات المكق -5
ىػ الذي ناقش تقرير مؤشرات األداء متضمنا تعميق المجمس عمى التقرير كعمى نتائج المقارنة المرجعية  9439/9441محضر اجتماع مجمس القسـ العممي لمعاـ  -6

 الداخمية ك الخارجية كاإلجراءات التي سكؼ يتخذىا المجمس لمعاـ القادـ بغرض التحسيف المستمر .
ىػ الذي ناقش فيو معدالت تقدـ الطمبة كمعدالت اإلكماؿ لمبرنامج كمقارنتيا بالعاـ الماضي كتحديد االتجاه العاـ  9439/9441حضر مجمس القسـ العممي لمعاـ م -7

جراءات المجمس لمتحسيف المستمر التي اتخذىا المجمس.   لمتحسف أك عدـ التحسف كتقديـ تفسير عممي لمنتائج كا 
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ىػ الذي ناقش فيو استطبلع رأي الخريجيف كجيات التكظيف  كمقارنتيا بالعاـ الماضي كتحديد االتجاه العاـ لمتحسف  9439/9441س القسـ العممي لمعاـ محضر مجم  -8
جراءات المجمس لمتحسيف المستمر التي اتخذىا المجمس .  أك عدـ التحسف كتقديـ تفسير عممي لمنتائج كا 

ىػ الذي ناقش فيو رضا الطبلب عف الخدمات البلصفية  كمقارنتيا بالعاـ الماضي كتحديد االتجاه العاـ لمتحسف أك  9439/9441معاـ محضر مجمس القسـ العممي ل -9
 عدـ التحسف كتقديـ تفسير عممي لمنتائج كتكصيات مجمس القسـ إلى مجمس الكمية بيذا الشأف لرفعيا لعمادة شؤكف الطمبة .

ىػ  متضمنا القضايا التي لـ يتـ االنتياء منيا ك محضر مجمس القسـ  9438تـ التحسيف المستمر ليا بناء عمى نتائج التقكيـ الذاتي الدكري تقرير عف القضايا التي  -91
 العممي الذي ناقش التقرير كقرار المجمس بتحديد جية التنفيذ كالمتابعة.

 ػ، مكضحا بو األدكات التي استخدمت في التقييـ كنتائج التقييـ كتكصيات التحسيف.  ى 9439/9441اعداد تقرير عف التقييـ السنكي لمبرنامج لمعاـ  -99
  كالتعمـ. استيفاء التقييـ الخارجي لمبرامج الذي مر عمى تقييـ المقيـ الخارجي ليا خمس سنكات كفق نمكذج المقيـ الخارجي المعتمد لكحدة التعميـ -92

 التعميم والتعمم المعيار الثالث: 
 ادة معتمدة مف رئيس القسـ بتسجيل مؤىل البرنامج في االطار السعكدي لممؤىبلت كفق معايير ) سقف (.اف -9
السنكي بناء عمى التقييـ  محضر مجمس القسـ العممي الذي ناقش التقرير السنكي لممشرفيف )مف الكمية كالميداني( عمى الخبرة الميدانية كقرار المجمس بشأف التحديث -2

 التقرير .الكارد في 
 عينة مف البحكث العممية لمطمبة كالمجبلت العممية التي قامكا بالنشر فييا . -3
ف  الذيف حصمكا عمى عف تطبيق الية دعـ كتحفيز التميز في التدريس كتشجيع االبداع كاالبتكار لدى ىيئة التدريس، متضمنا رصد أعضاء ىيئة التدريس  المتميزي تقرير -4

 ىذا الشأف، كيككف التقرير معتمدا مف رئيس القسـ.جكائز اك تكريـ في 
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ىػ  متضمنا ما يثبت إلدارة  9439/9441محضر مجمس القسـ العممي الذي ناقش  تقارير المقررات الدراسية كتقارير الخبرة كالميدانية ك التقرير الشامل لمعاـ الجامعي  -5
 راتيجيات التدريس كطرؽ التقييـ الكاردة بتكصيف المقررات كالقرارات التي اتخذىا المجمس بيذا الشأف  .البرنامج متابعتيا ألعضاء ىيئة التدريس في االلتزاـ باست

 تعميمية، مع كتابة تاريخ الرفع.االفادة بأنو تـ رفع تقرير البرنامج كتقرير رصد مؤشرات أداء البرنامج )بالمقارنة الداخمية كالخارجية( الى ككالة الجامعة لمشؤكف ال -6
 اجراءات كمحاضر جمسات تقديـ  التغذية الراجعة لمطبلب عف نتائج تقكيميـ ك ادائيـ في االختبارات كالكاجبات . -7
يـ السنكي بناء عمى التقي محضر مجمس القسـ العممي الذي ناقش التقرير السنكي لممشرفيف )مف الكمية كالميداني( عمى الخبرة الميدانية كقرار المجمس بشأف التحديث -8

 الكارد في التقرير . 
كمحضر اجتماع مجمس القسـ العممي الذي ناقش فيو التقرير متضمنا قرارات المجمس ياس مخرجات تعمـ جميع المقررات ىػ  عف ق 9439/9441التقرير الفصمي لمعاـ  -9

 كالمجاف المكمفة بالتنفيذ كالمتابعة .
خرجات التعمـ  لمبرنامج كخصائص الخريجيف كمحضر اجتماع مجمس القسـ العممي الذي ناقش فيو التقرير ىػ  عف قياس م 9439/9441التقرير السنكي لمعاـ   -91

  متضمنا قرارات المجمس كخطط التحسيف كالجيات المكمفة بالتنفيذ كالمتابعة . 
 الطالب الرابع: اٌّؼ١بس 

 ليذه االنظمة في دليل البرنامج كدليل الطالب.  أنظمة االرشاد األكاديمي كاالجتماعي كالنفسي بالبرنامج، مع االشارة -9
 ىػ.9439/9441محضر مجمس القسـ الذي تـ فيو تكزيع الطبلب عمى المرشديف األكاديمييف لمعاـ الجامعي  -2
 ىػ معتمدة مف القسـ العممي. 9441/  9439آليات تشجيع كتحفيز الطبلب كالطالبات عمى المشاركة في األنشطة البلصفية لتنمية مياراتيـ كقدراتيـ لمعاـ الجامعي  -3
نجازات امج في ىذه اإلمناقشة التقرير الفصمي عف إنجازات خطة األنشطة البلصفية المطبقة في الكمية كعمى مستكى الجامعة مع التركيز عمى  إسيامات طبلب البرن -4

  ىػ.39/41 ات تشجيع الطبلب عمى المشاركة كتحفيزىـ كذلؾ لمعاـ الجامعيمع كتابة محضر مجمس القسـ يتضمف تكصيات المجمس كآلي عمى مجمس القسـ العممي ،
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عاـ الجامعي تقرير بإنجازات البرنامج التطكيري الميني اإلضافي  كعرضو عمى مجمس القسـ العممي متضمنا تكصيات المجمس لمتعزيز كالتحسيف المستمر لم -5
 ىػ .   9439/9441

 ىػ(. 9439/9441تياري إلدارة البرنامج لمعاـ الجامعي ) اخ Exit Examنتائج اختبار الػ  -6
تقرير تقييـ أرباب العمل لمستكى  -تحميل بيانات تكظيف الخريجيف كرصد مؤشرات أداء التكظيف ،ج  -تقرير تقييـ الخريجيف لمبرامج األكاديمية التي تخرجكا منيا، ب-أ  -7

 ى الكحدة المركزية لمخريجيف.الخريجيف، مع ارفاؽ افادة بأنو تـ رفع ىذه التقارير ال
 ىػ. 9439/9441التقرير السنكي عف فاعمية خطة التدريب كقياس األثر التدريبي لمعاـ   -8
مف مجمس القسـ العممي تصميـ كتنفيذ برنامج تدريبي اضافي متخصص في التطكير الميني لمطبلب كالخريجيف يتكافق مع مخرجات التعمـ كتطكرات سكؽ العمل كاعتماده  -9

  ىػ.  9441/  9439منا تكصيات المجمس لمتعزيز كالتحسيف المستمر لمعاـ الجامعي متض
 اػضبء ١٘ئخ اٌزذس٠ظاٌّؼ١بس اٌخبِظ: 

 جكدة بالكمية.الخطة السنكية لمتدريب معتمدة مف البرنامج كفقا لمخطة التدريبية لعمادة التطكير كالجكدة كالخطة السنكية لمتدريب لكحدة التطكير كال -9
ىػ كفقا لدليل مؤشرات األداء الذي  9439/9441ياس مؤشر األداء الخاص برضا أعضاء ىيئة التدريس عف تقييـ كفاءة كجكدة الخدمات المقدمة ليـ لمعاـ الجامعي ق -2

 أصدرتو كحدة قياس األداء بككالة الجامعة لمتطكير كالجكدة.
ىػ في مجمس القسـ،  9439/9441لتدريس عف تقييـ كفاءة كجكدة الخدمات المقدمة ليـ لمعاـ الجامعي مناقشة تقرير تحميل نتائج تطبيق مقياس رضا أعضاء ىيئة ا -3

 عمى أف يتضمف محضر االجتماع التكصيات الخاصة بالتعزيز كالتحسيف المستمر لمعاـ الجامعي التالي.
الجياز اإلداري في البرنامج لمناقشة كسائل المشاركة في أنشطة التقكيـ كالتطكير  عينة مف محاضر االجتماعات التي تتـ بحضكر أعضاء ىيئة التدريس ك/ معاكنييـ / -4

 سكاء عمى مستكى البرنامج أك الكمية اك الجامعة .
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 بالكمية. جكدةالخطة السنكية لمتدريب معتمدة مف البرنامج كفقا لمخطة التدريبية لعمادة التطكير كالجكدة كالخطة السنكية لمتدريب لكحدة التطكير كال -5
 محضر مجمس القسـ العممي الذي ناقش التقرير السنكي عف فاعمية خطة التدريب كقياس األثر التدريبي عمى المدى القريب كالبعيد.  -6
7- Portfolio  faculty members ( كتحديثو سنكيا .     3-1-5كفق النمكذج المكحد كبما يمبي متطمبات الممارسة ) 

 س اٌزؼٍُ ٚاٌّشافك ٚاٌزغ١ٙضاد ِقبداٌّؼ١بس اٌغبدط: 

لجنة فنية  – استطبلع رأي أعضاء ىيئة التدريس –تقرير التقييـ الدكري لمرافق كتجييزات التعميـ كالتعمـ عمى مستكى البرامج كالكميات مف خبلؿ )استطبلع رأي الطمية  -9
 تشكل مف البرنامج(.

 ىيئة التدريس لحثيـ عمى تقديـ مبادرات لتكفير مصادر التعمـ أك تطكير المرافق كالتجييزات.  عينو مف خطابات رئيس القسـ / منسق البرنامج ألعضاء -2
دريس كما كرد في تقارير محضر مجمس القسـ كالذي تـ فيو تحديد االحتياجات السنكية لمبرنامج  مف مصادر التعمـ كالمرافق كالتجييزات استجابة لمبادرات ىيئة الت  -3

  ة . المقررات الدراسي
 -إخشاءاد انتحضني املضتًش نغهق دائشح اجلىدح: خـ ( 

 

 :اٌّؼ١بس األٚي: اٌشعبٌخ ٚاال٘ذاف

/ رسالة  2131كرؤية المممكة  مخاطبة رئيس المعيار األكؿ لتكفير  تقرير المكائمة ك االرتباط بيف رسالة البرنامج كاألىداؼ الكطنية كتتضمف ما يمي )رسالة البرنامج -9
 كمؤشرات األداء( .كخطة التحكؿ الكطني / رسالة البرنامج كرسالة الجامعة / رسالة البرنامج كرسالة الكمية / رسالة البرنامج كأىدافو/ رسالة البرنامج ك  البرنامج

 آلية مراجعة رسالة البرنامج كأىدافو كقرار اعتماده مف مجمس القسـ.رئيس المعيار األكؿ مف أجل تكفير مخاطبة  -2
 .طبة رئيس المعيار األكؿ لتكفير  تقرير المجنة المختصة بإعداد / مراجعة الرسالة عف مبلحظات األطراؼ الداخمية كالخارجية عف الرسالة مخا -3
 ىػ . 9439/9441مخاطبة رئيس المعيار األكؿ لتكفير محضر مجمس القسـ العممي الذي قاـ بمناقشة نتائج استطبلعات الرأي كتكصياتو لمعاـ  -4
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 مخاطبة رئيس المعيار األكؿ لتكفير محضر مجمس القسـ العممي الذي قاـ باعتماد الرسالة كاألىداؼ بعد مراجعتيا كتعديميا . -5
 .مخاطبة رئيس المعيار األكؿ لتكفير تقرير المجنة المختصة بإعداد/مراجعة الرسالة عف مبلحظات األطراؼ الداخمية كالخارجية عف الرسالة  -6
سالة البرنامج كأىدافو ، رئيس المعيار األكؿ لتكفير عينة مف محاضر األقساـ العممية التي تـ تناكؿ المكضكعات التالية بيا )  اتخاذ اجراءات تصحيحية لتمبية ر مخاطبة  -7

ات البرنامج مف التكظيف (  لمعاـ الجامعي اعتماد مشركعات الخطة االستراتيجية / المكافقة عمى احتياجات البرنامج مف المكارد المالية / المكافقة عمى احتياج
 ىػ .   9439/9441

 ىػ   . 9439/9441مخاطبة رئيس المعيار األكؿ لتكفير التقرير السنكي عف مدى تحقق رسالة كأىداؼ البرنامج لمعاـ  -8
جي لمبرنامج بشأف نشر رسالة كأىداؼ البرنامج بيف االطراؼ الداخمية مخاطبة رئيس المعيار األكؿ لتكفير التقرير السنكي شامل عف كافة أنشطة خطة االتصاؿ االستراتي -9

  ىػ   . 9439/9441كالخارجية كعرضو عمى مجمس القسـ العممي لمعاـ 
 اداسح اٌجشٔبِظ ٚضّبْ عٛدرٗ اٌّؼ١بس اٌضبٟٔ: 

ممي لمبرنامج عف تنفيذ األبحاث المرتبطة بالتكجيات البحثية لمعاـ تقارير التغذية الراجعة المرسمة مف عمادة البحث العمخاطبة رئيس المعيار الثاني لتكفير  -9
 ىػ. 9439/9441

 استيفاء نماذج الحصر السنكي لممشاركات المجتمعية كفقا لمنماذج المكحدة مف عمادة خدمة المجتمع كالتعميـ المستمر . مخاطبة رئيس المعيار الثاني لتكفير -2
 ىػ بناء عمى المعايير المعتمدة  . 9439/9441قرار مجمس القسـ العممي باختيار أعضاء المجنة االستشارية لمعاـ  فيرمخاطبة رئيس المعيار الثاني لتك  -3
 مخاطبة رئيس المعيار الثاني لتكفير تقديـ محاضرات التغذية الراجعة لمطبلب عف أدائيـ في االختبارات كالكاجبات.  -4
 رار مجمس القسـ العممي باعتماد جية المقارنة المرجعية الخارجية متضمنا معايير االختيار كاالتفاقيات المكقعة مع ىذه الجيات .قمخاطبة رئيس المعيار الثاني لتكفير  -5
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عمى التقرير ىػ الذي ناقش تقرير مؤشرات األداء متضمنا تعميق المجمس  9439/9441محضر اجتماع مجمس القسـ العممي لمعاـ مخاطبة رئيس المعيار الثاني لتكفير  -6
 كعمى نتائج المقارنة المرجعية الداخمية ك الخارجية كاإلجراءات التي سكؼ يتخذىا المجمس لمعاـ القادـ بغرض التحسيف المستمر .

اؿ لمبرنامج كمقارنتيا ىػ الذي ناقش فيو معدالت تقدـ الطمبة كمعدالت اإلكم 9439/9441محضر مجمس القسـ العممي لمعاـ مخاطبة رئيس المعيار الثاني لتكفير  -7
جراءات المجمس لمتحسيف المستمر التي اتخذىا  المجمس.  بالعاـ الماضي كتحديد االتجاه العاـ لمتحسف أك عدـ التحسف كتقديـ تفسير عممي لمنتائج كا 

ع رأي الخريجيف كجيات التكظيف  كمقارنتيا بالعاـ ىػ الذي ناقش فيو استطبل 9439/9441محضر مجمس القسـ العممي لمعاـ مخاطبة رئيس المعيار الثاني لتكفير   -8
جراءات المجمس لمتحسيف المستمر التي اتخذىا المجمس  . الماضي كتحديد االتجاه العاـ لمتحسف أك عدـ التحسف كتقديـ تفسير عممي لمنتائج كا 

لذي ناقش فيو رضا الطبلب عف الخدمات البلصفية  كمقارنتيا بالعاـ ىػ ا 9439/9441محضر مجمس القسـ العممي لمعاـ مخاطبة رئيس المعيار الثاني لتكفير  -9
 يا لعمادة شؤكف الطمبة .الماضي كتحديد االتجاه العاـ لمتحسف أك عدـ التحسف كتقديـ تفسير عممي لمنتائج كتكصيات مجمس القسـ إلى مجمس الكمية بيذا الشأف لرفع

ىػ  متضمنا القضايا التي لـ يتـ  9438ف القضايا التي تـ التحسيف المستمر ليا بناء عمى نتائج التقكيـ الذاتي الدكري تقرير ع مخاطبة رئيس المعيار الثاني لتكفير -91
 االنتياء منيا ك محضر مجمس القسـ العممي الذي ناقش التقرير كقرار المجمس بتحديد جية التنفيذ كالمتابعة.

ىػ، مكضحا بو األدكات التي استخدمت في التقييـ كنتائج التقييـ  9439/9441قرير عف التقييـ السنكي لمبرنامج لمعاـ اعداد تمخاطبة رئيس المعيار الثاني لتكفير  -99
 كتكصيات التحسيف.  

مقيـ الخارجي المعتمد لكحدة استيفاء التقييـ الخارجي لمبرامج الذي مر عمى تقييـ المقيـ الخارجي ليا خمس سنكات كفق نمكذج ال مخاطبة رئيس المعيار الثاني لتكفير -92
  التعميـ كالتعمـ.

 التعميم والتعمم المعيار الثالث: 
 افادة معتمدة مف رئيس القسـ بتسجيل مؤىل البرنامج في االطار السعكدي لممؤىبلت كفق معايير ) سقف (.مخاطبة رئيس المعيار الثالث لتكفير كثيقة   -9
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محضر مجمس القسـ العممي الذي ناقش التقرير السنكي لممشرفيف )مف الكمية كالميداني( عمى الخبرة الميدانية كقرار المجمس يقة مخاطبة رئيس المعيار الثالث لتكفير كث -2
 بشأف التحديث السنكي بناء عمى التقييـ الكارد في التقرير .

 العممية التي قامكا بالنشر فييا .عينة مف البحكث العممية لمطمبة كالمجبلت مخاطبة رئيس المعيار الثالث لتكفير كثيقة  -3
عف تطبيق الية دعـ كتحفيز التميز في التدريس كتشجيع االبداع كاالبتكار لدى ىيئة التدريس، متضمنا رصد أعضاء  قريرمخاطبة رئيس المعيار الثالث لتكفير كثيقة ت -4

 يككف التقرير معتمدا مف رئيس القسـ.ىيئة التدريس  المتميزيف  الذيف حصمكا عمى جكائز اك تكريـ في ىذا الشأف، ك 
محضر مجمس القسـ العممي الذي ناقش  تقارير المقررات الدراسية كتقارير الخبرة كالميدانية ك التقرير الشامل لمعاـ الجامعي مخاطبة رئيس المعيار الثالث لتكفير كثيقة  -5

يئة التدريس في االلتزاـ باستراتيجيات التدريس كطرؽ التقييـ الكاردة بتكصيف المقررات كالقرارات التي ىػ  متضمنا ما يثبت إلدارة البرنامج متابعتيا ألعضاء ى 9439/9441
 اتخذىا المجمس بيذا الشأف  .

الخارجية( الى ككالة الجامعة االفادة بأنو تـ رفع تقرير البرنامج كتقرير رصد مؤشرات أداء البرنامج )بالمقارنة الداخمية ك مخاطبة رئيس المعيار الثالث لتكفير كثيقة  -6
 لمشؤكف التعميمية، مع كتابة تاريخ الرفع.

 اجراءات كمحاضر جمسات تقديـ  التغذية الراجعة لمطبلب عف نتائج تقكيميـ ك ادائيـ في االختبارات كالكاجبات .مخاطبة رئيس المعيار الثالث لتكفير كثيقة  -7
محضر مجمس القسـ العممي الذي ناقش التقرير السنكي لممشرفيف )مف الكمية كالميداني( عمى الخبرة الميدانية كقرار المجمس  مخاطبة رئيس المعيار الثالث لتكفير كثيقة -8

 بشأف التحديث السنكي بناء عمى التقييـ الكارد في التقرير . 
كمحضر اجتماع مجمس القسـ العممي الذي س مخرجات تعمـ جميع المقررات ياىػ  عف ق 9439/9441التقرير الفصمي لمعاـ مخاطبة رئيس المعيار الثالث لتكفير كثيقة  -9

 ناقش فيو التقرير متضمنا قرارات المجمس كالمجاف المكمفة بالتنفيذ كالمتابعة .
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الخريجيف كمحضر اجتماع مجمس  ىػ  عف قياس مخرجات التعمـ  لمبرنامج كخصائص 9439/9441التقرير السنكي لمعاـ  مخاطبة رئيس المعيار الثالث لتكفير كثيقة -91
  القسـ العممي الذي ناقش فيو التقرير متضمنا قرارات المجمس كخطط التحسيف كالجيات المكمفة بالتنفيذ كالمتابعة .

 الطالب الرابع: اٌّؼ١بس 
 في دليل البرنامج كدليل الطالب. شارة ليذه االنظمة أنظمة االرشاد األكاديمي كاالجتماعي كالنفسي بالبرنامج، مع اال مخاطبة رئيس المعيار الرابع لتكفير -9

 .ىػ9439/9441يمييف لمعاـ الجامعي محضر مجمس القسـ الذي تـ فيو تكزيع الطبلب عمى المرشديف األكادمخاطبة رئيس المعيار الرابع لتكفير 
 ركة في األنشطة البلصفية لتنمية مياراتيـ كقدراتيـ لمعاـ الجامعيآليات تشجيع كتحفيز الطبلب كالطالبات عمى المشامخاطبة رئيس المعيار الرابع لتكفير 

 ىػ معتمدة مف القسـ العممي.  9441/  9439     
    مناقشة التقرير الفصمي عف إنجازات خطة األنشطة البلصفية المطبقة في الكمية كعمى مستكى الجامعة مع التركيز عمىمخاطبة رئيس المعيار الرابع لتكفير كثيقة  -4
 بلب عمى إسيامات طبلب البرنامج في ىذه اإلنجازات عمى مجمس القسـ العممي ،  مع كتابة محضر مجمس القسـ يتضمف تكصيات المجمس كآليات تشجيع الط   

          ىػ. 9439/9441ذلؾ لمعاـ الجامعيالمشاركة كتحفيزىـ ك     
 البرنامج التطكيري الميني اإلضافي  كعرضو عمى مجمس القسـ العممي متضمنا تكصيات المجمس لمتعزيز كالتحسيف تقرير بإنجازات مخاطبة رئيس المعيار الرابع لتكفير  -5

 .   ىػ 9439/9441لمعاـ الجامعي  المستمر    
يل بيانات تكظيف الخريجيف كرصد مؤشرات أداء التكظيف تحم  -تقرير تقييـ الخريجيف لمبرامج األكاديمية التي تخرجكا منيا، ب-أمخاطبة رئيس المعيار الرابع لتكفير  -6
 ر الى الكحدة المركزية لمخريجيف.تقرير تقييـ أرباب العمل لمستكى الخريجيف، مع ارفاؽ افادة بأنو تـ رفع ىذه التقاري -،ج
 ىػ. 9439/9441يبي لمعاـ ثر التدر التقرير السنكي عف فاعمية خطة التدريب كقياس األمخاطبة رئيس المعيار الرابع لتكفير  -7
 الميني لمطبلب كالخريجيف يتكافق مع مخرجات التعمـ تصٌَٞ ٗتْفٞز ثشّبٍج تذسٝجٜ اضبفٜ ٍتخصص فٜ اىتط٘ٝش ٍخبطجخ سئٞظ اىَؼٞبس اىشاثغ ىت٘فٞش تقشٝش  -8
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 ىػ. 9441/  9439المستمر لمعاـ الجامعي كتطكرات سكؽ العمل كاعتماده مف مجمس القسـ العممي متضمنا تكصيات المجمس لمتعزيز كالتحسيف     
   (.ىػ 9439/9441 الجامعي لمعاـ البرنامج إلدارة اختياري )  Exit Exam الػ اختبار نتائج مخاطبة رئيس المعيار الرابع  لتكفير -9

 اعضاء هيئة التدريسالمعيار الخامس: 
 ريب معتمدة مف البرنامج كفقا لمخطة التدريبية لعمادة التطكير كالجكدة كالخطة السنكية لمتدريب لكحدة الخطة السنكية لمتدمخاطبة رئيس المعيار الخامس لتكفير كثيقة  -9

 التطكير كالجكدة بالكمية.        
 ليـ لمعاـ الجامعي قياس مؤشر األداء الخاص برضا أعضاء ىيئة التدريس عف تقييـ كفاءة كجكدة الخدمات المقدمةمخاطبة رئيس المعيار الخامس لتكفير كثيقة  -2

 ىػ كفقا لدليل مؤشرات األداء الذي أصدرتو كحدة قياس األداء بككالة الجامعة لمتطكير كالجكدة. 9439/9441         
 ات المقدمة ليـ لمعاـ مناقشة تقرير تحميل نتائج تطبيق مقياس رضا أعضاء ىيئة التدريس عف تقييـ كفاءة كجكدة الخدممخاطبة رئيس المعيار الخامس لتكفير كثيقة  -3

 ىػ في مجمس القسـ، عمى أف يتضمف محضر االجتماع التكصيات الخاصة بالتعزيز كالتحسيف المستمر لمعاـ الجامعي التالي. 9439/9441الجامعي          
 ريس ك/ معاكنييـ / الجياز اإلداري في البرنامج لمناقشة عينة مف محاضر االجتماعات التي تتـ بحضكر أعضاء ىيئة التدمخاطبة رئيس المعيار الخامس لتكفير كثيقة  -4

 كسائل المشاركة في أنشطة التقكيـ كالتطكير سكاء عمى مستكى البرنامج أك الكمية اك الجامعة .     
 دة التطكير كالجكدة كالخطة السنكية لمتدريب لكحدة الخطة السنكية لمتدريب معتمدة مف البرنامج كفقا لمخطة التدريبية لعمامخاطبة رئيس المعيار الخامس لتكفير كثيقة  -5

 التطكير كالجكدة بالكمية.     
 محضر مجمس القسـ العممي الذي ناقش التقرير السنكي عف فاعمية خطة التدريب كقياس األثر التدريبي عمى المدى القريب مخاطبة رئيس المعيار الخامس لتكفير كثيقة  -6

 كالبعيد.     
 .( كتحديثو سنكيا3-1-5كفق النمكذج المكحد كبما يمبي متطمبات الممارسة ) Portfolio  faculty members ئيس المعيار الخامس لتكفير كثيقة مخاطبة ر  -7
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 ِقبدس اٌزؼٍُ ٚاٌّشافك ٚاٌزغ١ٙضاد اٌّؼ١بس اٌغبدط: 

  –التعميـ كالتعمـ عمى مستكى البرامج كالكميات مف خبلؿ )استطبلع رأي الطمية  تقرير التقييـ الدكري لمرافق كتجييزات مخاطبة رئيس المعيار السادس لتكفير كثيقة  -4
 لجنة فنية تشكل مف البرنامج(. –استطبلع رأي أعضاء ىيئة التدريس      

قديـ مبادرات لتكفير مصادر التعمـ أك عينو مف خطابات رئيس القسـ / منسق البرنامج ألعضاء ىيئة التدريس لحثيـ عمى ت مخاطبة رئيس المعيار السادس لتكفير كثيقة  -2
 تطكير المرافق كالتجييزات. 

محضر مجمس القسـ كالذي تـ فيو تحديد االحتياجات السنكية لمبرنامج  مف مصادر التعمـ كالمرافق كالتجييزات استجابة  مخاطبة رئيس المعيار السادس لتكفير كثيقة  -3
 ررات الدراسية . في تقارير المق لمبادرات ىيئة التدريس كما كرد

 (:ثبنربَبيح اجلىدح يُضق) األَظًخ ثشَبيح
 :لها الجودة دائرة غمق تم التي الممارسات(  أ) 

  : واألهداف الرسالة: األول المعيار
 كأىدافو البرنامج لرسالة كالكمية القسـ مجمس اعتماد قرار      9
 /  الكطني التحكؿ كخطة البرنامج رسالة/  2131 المممكة كرؤية البرنامج رسالة)  يمي ما كتتضمف  الكطنية كاألىداؼ البرنامج رسالة بيف كاالرتباط المكائمة تقرير     2

 (االداء كمؤشرات البرنامج رسالة/  كأىدافو البرنامج رسالة/  الكمية كرسالة البرنامج رسالة/  الجامعة كرسالة البرنامج رسالة       
  القسـ مجمس مف ادىااعتم كآلية كأىدافو البرنامج رسالة مراجعة آلية 3
 (  االداريكف  – الطبلب – التدريس ىيئة أعضاء) – رأي استطبلعات نتائج تحميل – الداخمية االطراؼ عمى البرنامج رسالة عرض عمى الدالة الكثائق 4
 (  االستشاري  المجمس - التكظيف جيات/  الخريجكف ) – رأي استطبلعات نتائج تحميل – الخارجية االطراؼ عمى البرنامج رسالة عرض عمى الدالة الكثائق 5
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  كتعديميا مراجعتيا بعد كاالىداؼ الرسالة باعتماد قاـ الذي العممي القسـ مجمس محضر 7
  9441/  9439 العاـ كاىدافو البرنامج برسالة الكعي عف الداخمية االطراؼ راي استطبلعات نتائج 8
 9441/  9439 العاـ البرنامج برسالة الكعي  درجة قياس عف الخارجية االطراؼ راي استطبلعات نتائج 9

 الرسالة عف كالخارجية الداخمية االطراؼ مبلحظات عف الرسالة مراجعة/  بإعداد المختصة المجنة تقرير 99
 البرنامج رسالة لتمبية التصحيحية ءاتاالجرا اتخاذ،  االستراتيجية الخطة مشركعات اعتماد) المكضكعات تناكؿ فيو تـ الذي العممي القسـ مجمس محاضر مف عينة 92

 ىػ 9441/  9439 لمعاـ المالية المكارد مف البرنامج احتياجات عمى المكافقة،  كأىدافو        
   9441/  9439 لمعاـ كأىدافو البرنامج رسالة تحقق مدى عف السنكي  التقرير 93

 :جودته وضمان البرنامج إدارة: الثاني المعيار
 . الفرعية المجاف مياـ ك اختصاصات ك التنظيمي الييكل بو مكضحا نامجلمبر  التنظيمي الدليل 2
 . لمبرنامج االلكتركني المكقع برفعيا االفادة ك الجكدة ك التطكير عمادة مف المكحد لمنمكذج كفقا بالبرنامج التدريس ىيئة اعضاء ك القسـ لرئيس الذاتية السيرة 3
 البحث ك التعمـ ك التعميـ لعمميات الداعمة البيئة تكفير ك لمبرنامج التنظيمي المناخ عمى بالحفاظ الخاصة القسـ رئيس ياتتكجي اك العممي القسـ قرارات مف عينة 5

 . ق9439/9441 لمعاـ االداري  الجياز اك التدريس ىيئة اعضاء اك لمطبلب سكاء المجتمع خدمة ك العممي        
  االليات جميع/  عمادتيا كمف الجكدة ك لمتطكير الجامعة ككالة مف المكحدة النماذج ك االليات جميع)  يمي بما يختص بالبرنامج محدث ك متكامل ممف تكفير 8

 عمادة/  المكتبات شؤكف  عمادة/  المجتمع خدمة عمادة/  العممي البحث ك العميا لمدراسات الجامعة ككالة/  التعميمية لمشؤكف  الجامعة ككالة مف المعتمدة النماذجك          
 ( . التسجيل ك القبكؿ         

 ( ذكرىا السابق)  المؤسسة اليات ك بالضكابط بااللتزاـ القسـ رئيس تكجييات اك العممي القسـ قرارات مف عينة 9
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  العممي البحث ك مـالتع ك بالتعميـ الخاصة التشغيمية خططو ك التعميمية اىدافو ك البرنامج برسالة بااللتزاـ القسـ رئيس تكجييات اك العممي القسـ قرارات مف عينة 91
دارةك           . المجتمعية المشاركة ك الجكدة ضماف ا 

 . العممي القسـ مجمس مف اعتمادىا قرار ك لمبرنامج البحثية التكجيات كثيقة 99
 . لؤلعضاء تكجيياتو ك ق 9439/9441 لمعاـ البحثية لمتكجيات البرنامج تنفيذ ناقش الذي العممي القسـ مجمس محضر 92
 . ق 9439/9441 لمعاـ البحثية بالتكجيات المرتبطة االبحاث تنفيذ عف لمبرنامج العممي البحث عمادة مف المرسمة الراجعة ذيةالتغ تقارير 93
 . لعمميا البحث عمادة مف المكحدة لمنماذج كفقا بالبرنامج الباحثيف ك الدريس ىيئة ألعضاء المختمفة البحثية االنشطة ك العممي لئلنتاج السنكي  الحصر نماذج 94
 . العممي القسـ مجمس مف اعتمادىا ك البرنامج تطكير الية 98
 . التحسيف عمى الشكاىد ك السابقة االلية تنفيذ في البرنامج اجراءات ك قرارات يتضمف متكامل ممف اعداد 99
 رئيسو ك المجمس تكجييات متضمنا بالقسـ االدارية ك الفنية الككادر ك ريسالتد ىيئة اعضاء ميارات لرفع التدريبية الدكرات باعتماد العممي القسـ مجمس قرار 23

 . ق9439/9441 لمعاـ لؤلعضاء         
 . لمجامعة االلكتركني المكقع عمى ك كرقيا نشرىا اليات ك بالبرنامج الخاصة المعمكمات نشر عف تقرير 24
 . ق9439/9441 لمعاـ الطمبة عماؿا  ك بحكث عمى االنتحاؿ ك الغش برامج استخداـ عف الفصمي التقرير 25
 .كالجكدة التطكير عمادة مف األكاديمي كاالعتماد لمتقكيـ الكطني المركز متطمبات تحقيق في البرنامج تقدـ لمراجعة السنكي  التقري  27
 .لمكمية كالجكدة التطكير عمادة مف الفني الدعـ زيارات تقارير 28
 .البرنامج عمى بالكمية كالجكدة لتطكيرا كحدة مف الداخمية المراجعة تقارير 29
 . كالجكدة التطكير عمادة مف المعتمد النمكذج كفق التعمـ لنكاتج كتغطيتيا التقييـ طرؽ  جكدة مف لمتحقق لممقررات االختبارية الكراؽ مراجعة عف البرنامج تقرير 31
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 .االلية تطبيق ارفاؽ مع التدريس، ىيئة اعضاء مف المتميزيف لمكافأة البرنامج الية 39
 .كالكاجبات االختبارات في ادائيـ عف لمطبلب الراجعة التغذية محاضرات تقديـ 32
 . اعتمادىا ك مناقشتيا فيو تـ الذي القسـ مجمس محضر ك ، ق9439/9441 لمعاـ لمبرنامج التشغيمية الخطة 33
 . المستمر التحسيف لخطة كفق بالبرنامج الجكدة حمقة غمق نظاـ 34
 . ق 9439/9441 الجامعي لمعاـ اعتمادىا ك مناقشتيا تـ الذي القسـ مجمس محضر ك البرنامج تحسيف خطة 35
 . ق 9439/9441 لمعاـ بالبرنامج الجكدة حمقة غمق عف تقرير 36
 . البرامجي االعتماد فريق لجاف ك اجتماعات محاضر مف عينة 39
 . الجيات ىذه مع المكقعة االتفاقيات ك االختيار معايير متضمنا الخارجية المرجعية المقارنة جية باعتماد العممي القسـ مجمس قرار 41
 . ق9439/9441 لمعاـ القياس اليات ك االداء مؤشرات باعتماد القسـ مجمس قرار 49
 . ق 9439/9441 لمعاـ الجكدة ك التطكير عمادة مف المكحد النمكذج كفق االداء لمؤشرات السنكي  التقرير 42
 المرجعية المقارنة نتائج عمى ك التقرير عمى المجمس تعميق متضمنا االداء مؤشرات تقرير ناقش الذي ق9439/9441 لمعاـ العممي مجمس اجتماعات ضرمح 43

 . المستمر التحسيف بغرض القادـ لمعاـ المجمس يتخذىا سكؼ التي االجراءات ك الخارجية ك الداخمية        
 تحديد ك الماضي بالعاـ مقارنتيا ك لمبرنامج االكماؿ معدالت ك الطمبة تقدـ معدالت فيو ناقش الذي ق9439/9441 اـلمع العممي مجمس اجتماعات محضر 44

 . المجمس اتخذىا التي المستمر لمتحسيف المجمس اجراءات ك لمنتائج عممي تفسير تقديـ ك التحسيف عدـ اك لمتحسيف العاـ االتجاه        
 العاـ االتجاه تحديد ك الماضي بالعاـ مقارنتيا ك البلصفية الخدمات عف الطبلب رضا فيو ناقش الذي ق9439/9441 لمعاـ العممي مجمس اجتماعات محضر 46

 . الطمبة شؤكف  لعمادة لرفعيا الشأف بيذا الكمية مجمس الي القسـ مجمس تكصيات ك لمنتائج عممي تفسير تقديـ ك التحسف عدـ اك لمتحسف         
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 . ق9438 لمعاـ لمبرنامج ري الدك  الذاتي التقكيـ 48
 . حده عمى مستكى  لكل ، ق9439/9441 االكؿ الدراسي لمفصل الدراسية المقررات تقارير 49
 . حده عمى مستكى  لكل ، ق9439/9441 الثاني الدراسي لمفصل الدراسية المقررات تقارير 51
 االكؿ الدراسي لمفصل شركره ك بنجراف الجامعة مقري  بيف المكحدة التقارير مراعاة مع التعمـ ك يـالتعم لكحدة المعتمد النمكذج كفق الدراسية لممقررات الشامل التقرير 59

 . البنات ك البنيف شطري  مستكى  عمى ، ق9439/9441         
 . حده عمى تكى مس لكل ، شركره ك بنجراف الجامعة مقري  بيف المكحدة التقارير مراعاة مع ق9439/9441 الجامعي لمعاـ لمبرنامج السنكي  التقرير 52
 القسـ مجمس محضر ك منيا االنتياء يتـ لـ التي القضايا متضمنا ق9438 الدكري  الذاتي التقكيـ نتائج عمى بناء ليا المستمر التحسيف تـ التي القضايا عف تقرير 53

 . المتابعة ك التنفيذ جية بتحديد المجمس قرار ك التقرير ناقش الذي العممي           
 . التحسيف تكصيات ك التقييـ نتائج ك التقييـ في استخدمت التي االدكات بو مكضحا ، ق 9439/9441 لمعاـ لمبرنامج السنكي  قييـالت عف تقرير اعداد 55
 . التعمـ ك التعميـ لكحدة المعتمد النمكذج كفق فصميا البرنامج تحسيف خطة متابعة نمكذج استيفاء 56

 :والتعمم التعميم: الثالث المعيار
 (سقف) لممؤىبلت السعكدي االطار في االعماؿ ادارة برنامج مؤىل بتسجيل القسـ رئيس افادة عف تقرير 9
 القسـ مف معتمدة العمل سكؽ  كمتطمبات لممؤىبلت السعكدي كاالطار البرنامج رسالة مع اتساقيا كمدى لمبرنامج المستيدفة التعمـ كنكاتج الخريجيف خصائص كثيقة 2
 ( كااللكتركني الكرقي االعبلف) البرنامج تعمـ كمخرجات الخريجيف خصائص اعبلف بيا تـ التي الكسائل عف تقرير 3
  العممي القسـ مجمس مف معتمدة المستيدفة التعمـ كمخرجات الخريجيف لخصائص الدكرية المراجعة آلية 4
  المستيدفة التعمـ كمخرجات الخريجيف لخصائص الدكرية المراجعة آلية تطبيق تقرير 5
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 كالمادية البشرية كامكاناتو المحتممة التكظيف كجيات الخريجيف كخصائص التعمـ كمخرجات كاىدافو البرنامج رسالة بو مكضحا 9441/ 9439 لمعاـ البرنامج دليل 6
  كاالنجميزية العربية بالمغتيف        

  االكاديمي كاالعتماد لمتقكيـ الكطني كزالمر  نماذج احدث عمى 9441/  9439 لمعاـ  البرنامج برنامج تكصيف 7
 الدراسية الخطة داخل كالتطبيقي النظري  الجانب ككذلؾ(  الكميةك  الجامعة متطمبات)  التخصص كمتطمبات العامة المتطمبات بيف التكازف  مدى يكضح تقرير 8
  التعمـ مخرجات تحقيق في تسيـ لتيكا بالبرنامج صفية غير كاالنشطة الصفية االنشطة تكامل مدى يكضح تقرير 9

 . النظاـ اقر الذي العممي القسـ مجمس كمحضر لمقياس الزمنية كالخريطة القياس كادكات كاالليات التخطيطي الرسـ متضمنا بالبرنامج التعمـ مخرجات قياس نظاـ 91
 كل عمى كتحديدىا كجدت إف -الدراسي المنيج عمى التحديثات فيو ناقش يالذ ق9439/9441 لمعاـ العممي القسـ مجمس كمحضر الدراسية المقررات تكصيف 93

 .المجمس محضر في كاعتمادىا مقرر         
 كاىدافو البرنامج  كرسالة كمتطمباتيا الحالية الدراسية الخطة بيف المناظرة البرامج مع الخارجية المرجعية  لممقارنة البرنامج بيا قاـ التي الدراسة 94
  كالجكدة التطكير عمادة مف المكحد النمكذج عمى بناء كالمقرر البرنامج تعمـ بنكاتج كعبلقتيا التقييـ كأساليب كطرؽ  التدريس جياتاستراتي تكصيف 95
 لمتقكيـ الكطني لممركز الحديثة لمتكجيات كفقا البرنامج تعمـ نكاتج مع تعمميا نكاتج تكافق ضركرة مع 9441/  9439 لمعاـ الميدانية الخبرة تكصيف تحديث 98

  االكاديمي كاالعتماد        
  الى قبمو مف الراجعة التغذية نظاـ - لمطمبة الميداني التدريب لمكاقع القياس كادكات التقييـ كطرؽ  كاليات معايير يتضمف كاضح كصف كبو الميداني التدريب دليل 99

  الميدانية الخبرة كمكاقع إلجراءات سنكي  تحديث متضمنا القسـ مجمس         
  التقرير في الكارد التقييـ عمى بناء السنكي  التحديث بشأف المجمس كقرار  الميدانية الخبرة عمى لممشرفيف السنكي  التقرير ناقش الذي القسـ مجمس محضر 29
  عمادة في بو المعمكؿ لمنظاـ كفقا كمكقعة ممةمكت كشركره نجراف كبيف(  كبنات بنيف) المشتركة البرامج بيف كالسنكية الفصمية المكحدة كالتقارير المكحدة التكصيفات 23
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 ينطبق ال. كالجكدة التطكير        
 البرنامج إلدارة يثبت ما متضمنا 9441/  9439 لمعاـ الشامل كالتقرير الميدانية الخيرة كتقارير المقررات تقارير فيو ناقش الذي العممي القسـ مجمس محضر 24

 . الشأف بيذا المجمس اتخذىا التي كالقرارات المقررات بتكصيف الكاردة التقييـ كطرؽ  التدريس باستراتيجيات االلتزاـ في التدريس ىيئة ألعضاء متابعتيا        
  ىػ 9439/9441 لمعاـ العممي لممجمس التدريس ىيئة اعضاء كافادة الدراسية المقررات تعمـ كنكاتج بالبرنامج لتعريفيـ كالطالبات لمطبلب الفصمية التييئة محاضرات 26
  9441/  9439 لمعاـ بالبرنامج الجكدة بركف المقررات كممفات البرنامج ممف تحديث عف البرنامج تقرير 34

 :الطالب: الرابع المعيار
 نجميزيةكاال العربية بالمغتيف كالبرنامج لمجامعة االلكتركني المكقع عمى كمعمنة مطبكعة البرنامج تكصيف في اعتمادىا تـ كما القبكؿ سياسات كثيقة 9
  الطالب دليل كفي البرنامج دليل كفي االلكتركني المكقع عمى كاعبلنيا أخرى  جامعات مف البرنامج الى التحكيل سياسات كثيقة 2
 التظمـ كاجراءات تأديبكال بالسمكؾ الخاصة كالمكائح كاالنظمة التقكيـ كطرؽ  التكظيف كجيات بالبرنامج كتعريفيـ الجدد لمطبلب التييئة برنامج عف الفصمي التقرير 3

   الدراسي الفصل اكؿ بالبرنامج الجدد الطبلب عمى الطالب دليل كتكزيع المعمكمات ىذه الطالب دليل يتضمف اف مراعاة مع         
 التظمـ كاجراءات  كالتأديب بالسمكؾ الخاصة كالمكائح باألنظمة الخاصة التعريفية الكتيبات 4
   الطبلب كدليل البرنامج دليل في االنظمة ليذه االشارة مع لمبرنامج كالنفسي كاالجتماعي األكاديمي اإلرشاد أنظمة 5
 9441/  9439 لمعاـ األكاديمييف المرشديف عمى الطبلب تكزيع فيو تـ الذي العممي القسـ مجمس محضر 6
 افادة ارفاؽ مع العممي القسـ مجمس في التقرير كمناقشة االداء ياسق نتائج تحميل مراعاة مع 9441/  9439 لمعاـ بالبرنامج األكاديمي االرشاد عف الفصمي التقرير 7

 . التعميمية لمشئكف  الجامعة بككالة االكاديمي لئلرشاد المركزية الكحدة الى التقارير ىذه رفع تـ بانو         
 الطبلبي كالدعـ األكاديمي االرشاد لخدمات الطبلب تقييـ تقرير 8
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 . ىػ 9441/  9439 الجامعي لمعاـ االكاديمي االرشاد مجاؿ في األكاديميكف  المرشدكف  عمييا حصل التي ةالتدريبي الدكرات عف السنكي  الحصر  9
   البرنامج دليل في االليات ليذه االشارة مع اعتمادىا كقرار بالبرنامج كالمكىكبيف كالمتفكقيف المتعثريف الطبلب مع التعامل آليات 91
 كقراراتو المجمس تكصيات متضمنا العممي القسـ مجمس عمى كعرضو كالمكىكبيف كالمتكفقيف المتعثريف الطبلب اليات مع التعامل اليات فاعمية عف الفصمي التقرير 99

   ىػ9441/  9439 الجامعي لمعاـ المستمر كالتحسيف لمتعزيز          
 .القسـ مف معتمدة ىػ 9441/  9439 الجامعي لمعاـ كقدراتيـ يـميارات لتنمية البلصفية االنشطة في المشاركة عمى كالطالبات الطبلب  كتحفيز تشجيع آليات  92
 ىذه في البرنامج طبلب اسيامات عمى التركيز مع  الجامعة مستكى  كعمى الكمية في المطبقة المختمفة البلصفية االنشطة خطة اجازات عف الفصمي التقرير مناقشة 93

  المجمس تكصيات يتضمف القسـ مجمس حضرم كتابة مع العممي القسـ مجمس عمى االنجازات         
 9441/  9439 األكؿ الدراسي الفصل بالبرنامج التعمـ نكاتج تحقق مدى عف السنكي  التقرير 97
 9441/  9439 الثاني الدراسي الفصل بالبرنامج التعمـ نكاتج تحقق مدى عف السنكي  التقرير 98
 (93-1-4) الممارسة يمبي كبما كالجامعة بالكمية الخريجيف مكتب خبلؿ مف الخريجيف مع لمبرنامج فعاؿ تكاصل ضمفت بما الخريجيف مع البرنامج تكاصل اليات 21
 9441-39 لمعاـ بالبرنامج الطبلبية الخدمات كفاءة تقكيـ قياس نتائج 23
 كالتسجيل بالقبكؿ المعتمدة إلجراءات اكفق الميدانية كالخبرة المحاضرات حضكر في الطبلب انتظاـ لضماف البرنامج الية 27
 9441-39 العاـ خبلؿ بدعكة اك بقرار سكاء طبلبي تمثيل تضمنت التي لمجاف االجتماعات محاضر مف عينة 29
 ىػ 9441/  9439 لمعاـ التدريبي االثر كقياس التدريب فاعمية عف السنكي  التقرير 39

 :       التدريس هيئة أعضاء: الخامس المعيار
 ( السعكدييف غير/  السعكدييف) اختيارىـ كمعايير التدريس ىيئة أعضاء تكظيف في البرنامج سياسات كثيقة 9
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  البرنامج في التدريس ىيئة ألعضاء الذاتية بالسيرة مدعكـ حصر 6
    كالترقيات العممية الياتكالفع المؤتمرات في المشاركة عمى التدريس ىيئة ألعضاء  المكافقة نظاـ 7
 9441/ 9439 لمعاـ العممية الرسائل كمناقشات كالفعاليات المؤتمرات في التدريس ىيئة ألعضاء العممية المشاركات عف السنكي  التقرير 8
 نجراف بجامعة التدريس ىيئة اعضاء أداء تقييـل كالمعتمد المكحد النظاـ تطبيق خبلؿ مف 9439/  9438 الجامعي العاـ عف التدريس ىيئة أعضاء أداء تقييـ تقرير 9

 (  التحسيف اجراءات كاىـ التكصيات كاىـ،  تقدير كل حسب االعداد كتصنيف تقييميـ تـ الذيف االعضاء كعدد التقييـ تاريخ يبيف عاـ تقرير)          
    التدريس ىيئة ألعضاء الراجعة التغذية بتقديـ تفيد سرية كعينة 9441/ 9439 لجامعيا لمعاـ التدريس ىيئة أعضاء اداء تقييـ  نتائج عف( الكتركني) السنكي  التقرير 91
  بالكمية كالجكدة التطكير لكحدة السنكية كالخطة كالجكدة التطكير لعمادة كفقا البرنامج مف معتمدة لمتدريب السنكية الخطة 99
 المحدد لمنمكذج كفقا ىػ 9439/  9438 لمعاـ يالتدريب االثر كقياس التدريب خطة فاعمية عف السنكي  التقرير 92
 كالبعيد القريب المدى عمى  التدريبي االثر كقياس التدريب خطة فاعمية عف السنكي  التقرير ناقش الذي العممي القسـ مجمس محضر 93
 عمى سكاء كالتطكير التقكيـ أنشطة في المشاركة كسائل اقشةلمن  االداري  الجياز/  كمعاكنييـ التدريس ىيئة اعضاء بحضكر تتـ التي االجتماعات محاضر مف عينة 94

  .الكمية اك الجامعة مستكى  اك البرنامج مستكى          
 : والتجهيزات والمرافق التعمم مصادر: السادس المعيار

  كالطالبات الطبلب بشطري  ككفايتيا التعمـ مصادر بتكفير الخاصة الكمية/   الجامعة سياسات كثيقة 9
  صكرة في كالمكجكدة بالبرنامج المتخصصة كالمكتبة المركزية بالمكتبة كالمتاحة البرنامج بتخصص الصمة ذات العممية كالرسائل كالدكريات كالكتب عبالمراج حصر 2

  ىػ 9439/9441 العاـ عف كالطالبات الطبلب شطري  في التدريس ىيئة كاعضاء لمطبلب منيا االستفادة ككسائل الكتركنية اك كرقية      
  كالتجييزات المرافق تطكير اك التعمـ مصادر لتكفير مبادرات تقديـ عمى لحثيـ التدريس ىيئة ألعضاء القسـ منسق/  القسـ رئيس خطابات مف عينة 3



                                                                                                                                                                         المملكـــــــــة العـــــــربيــــــــة السعــــــوديـــــة                                                                  
                                                                                                                                                وزارة التعليــــــــــــــــــــــم                                                                                          

                                                                                                                                            جامعـــــــــــة نجــــــــــران                                                                                             
 وكـــالة التطـــــوير والجـــــودة

 عمـادة التطـوير والجــودة

 6-تخطيط -ن-جودة                                                                                                                                                                                     33من  42الصفحة 
 

 تقارير في كرد كما سالتدري ىيئة لمبادرات استجابة كالتجييزات كالمرافق التعمـ مصادر مف لمبرنامج السنكية االحتياجات تحديد فيو تـ الذي القسـ مجمس محضر 4
   الدراسية المقررات       

 (الجدد كالطبلب االعضاء عمى التركيز مع)  المكتبات شئكف  عمادة بيا تقكـ التي التييئة لمقاءات كالطبلب التدريس ىيئة اعضاء بإخطار تفيد التي الكثائق مف عينة     5
 كفايتيا مدى بياف مع( عممي بحث/  تعميـ) نيفياكتص ىػ9439/9441الجامعي لمعاـ بالبرنامج كالتجييزات المرافق حصر 6

   بالبرنامج التدريس ىيئة أعضاء لدى(desk top / lap top)  الكمبيكتر بأجيزة حصر 95
 -: ثهب اجلىدح دائشح غهق ٌتى مل انتً املًبسصبد(  ة

 :واالهداف الرسالة: األول المعيار
 الرسالة عف كالخارجية الداخمية االطراؼ مبلحظات فع الرسالة مراجعة/  بإعداد المختصة المجنة تقرير 6

 9439/9441 لمعاـ كتكصياتو الرأي استطبلعات نتائج بمناقشة قاـ الذي العممي القسـ مجمس محضر 91
  القسـ مجمس مف كاعتماده لمبرنامج االستراتيجي االتصاؿ خطة 94
 مجمس عمى كعرضو كالخارجية الداخمية االطراؼ بيف البرنامج كأىادؼ رسالة نشر بشاف لمبرنامج جياالستراتي االتصاؿ خطة أنشطة كافة عف شامل السنكي  التقرير 95

  9441.القسـ        
  .جودته وضمان البرنامج ادارة: الثاني المعيار

 . المياـ ك االختصاصات بو ك ق9439/9441 لمعاـ العممي القسـ مجمس تشكيل قرار 9
 . المياـ ك االختصاصات ك التكميف قرارات متضمنا لمبرنامج المعاكف  االداري  الجياز بأعضاء بياف 4
 . المختمفة الجامعة مقرات ك بنجراف المشتركة البرامج مع البرنامج ادارة في الفعالة المشاركة الية 6
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 الطمبة شطري  بيف البرنامج ادارة في الفعالة المشاركة الية 7
 . المجتمع خدمة عمادة مف المكحد النمكذج عمى بناء المستمر التعميـ ك المجتمع خدمة عمادة خطة ضكء في لمبرنامج المجتمعية المشاركة خطة 95
 . المجتمع خدمة عمادة مف المكحد النمكذج عمى بناء لمبرنامج المجتمعية المشاركة لخطة السنكي  التقرير 96
 . المستمر التعميـ ك المجتمع خدمة عمادة فم المكحدة لمنماذج كفقا المجتمعية لممشاركات السنكي  الحصر نماذج استيفاء 97
 . ق9439/9441 لمعاـ العممي القسـ مجمس مف اعتمادىا ك لمبرنامج االستشارية المجنة اعضاء اختيار معايير 21
 . المعتمدة المعايير عمى بناء ق 9439/9441 لمعاـ االستشارية المجنة اعضاء باختيار العممي القسـ مجمس قرار 29
 . الجكدة ك لمتطكير الجامعة ككيل سعادة مف المعتمدة لآللية كفقا ق9439/9441 لمعاـ االستشاري  المجمس شكيلت قرار 22
 . التأديبية ك السمككية بالمكائح لمتعريف لمطبلب فصمية التعريفية المحاضرات تنفيذ عف فصمي تقرير 26
 . المياـ ك اتاالختصاص متضمنا بالبرنامج الجكدة منسقة ك منسق تكميف قرار 37
 . الطمية مف عينة ك اإلدارييف ك االكاديمييف مف البرنامج منسكبي جميع يتضمف اف عمى ق 9439/9441 لمعاـ البرامجي االعتماد فريق تشكيل قرار 38
 االتجاه تحديد ك الماضي بالعاـ مقارنتيا ك التكظيف جيات ك الخريجيف راي استطبلع فيو ناقش الذي ق9439/9441 لمعاـ العممي مجمس اجتماعات محضر 45

 . المجمس اتخذىا التي المستمر لمتحسيف المجمس اجراءات ك لمنتائج عممي تفسير تقديـ ك التحسيف عدـ اك لمتحسيف العاـ        
 . العممي القسـ مجمس مف اعتماده ك ق9439/9441(  التعمـ ك التعميـ)  الثالث لممعيار السنكي  الذاتي التقكيـ 47
 . العممي القسـ مجمس مف اعتماده ك تحديثو ك البرنامج يـتقي نظاـ 54
  . التعمـ ك التعميـ لكحدة المعتمد الخارجي المقيـ نمكذج كفق سنكات خمس ليا الخارجي المقيـ تقييـ عمى مر الذي لمبرامج الخارجي التقييـ استيفاء 57

  والتعمم التعميم: الثالث المعيار
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 التقرير فيو ناقش الذي العممي القسـ مجمس اجتماع كمحضر الخريجيف كخصائص البرنامج تعمـ مخرجات قياس عف ىػ 9441/  9439 لمعاـ السنكي  التقرير 99
  كالمتابعة بالتنفيذ المكمفة كالجيات التحسيف كخطط المجمس قرارات متضمنا        

 متضمنا التقرير فيو ناقش الذي العممي القسـ مجمس اجتماع كمحضر رنامجالب  المقررات جميع تعمـ مخرجات قياس عف ىػ 9441/  9439 لمعاـ الفصمي التقرير 92
 كالمتابعة بالتنفيذ المكمفة  كالمجاف المجمس قرارات         

   الشأف ىذا في المعتمدة كاجراءاتيا الجامعة سياسة ضكء في لمطمبة العممي البحث لدعـ البرنامج اجراءات 96
  فييا بالنشر قامكا التي العممية تكالمجبل لمطمبة العممية البحكث مف عينة 97
  الطبلب تقييـ أدكات -2 المياـ -9:  االتي يتضمف الميدانية الخبرة عمى كالمشرؼ الكمية مف المشرؼ تكميف قرار 21
  التحسيف كخطة التكصيات كضع مع،  الغرض ليذا تصمـ راي استطبلعات عمى بناء التدريس ىيئة كاعضاء الطمبة قبل مف الميدانية الخبرة تقكيـ تقرير 22
 بتكصيف  الخاص الدكلي كالخارجي الداخمي التدريب فيو مكضحا التدريس ىيئة اعضاء عمييا حصل التي التدريبية بالدكرات  9441/  9439 الجامعي لمعاـ تقرير 25

  كالتعمـ بالتعميـ مالو ككل االلكتركني كالتعمـ التدريس كاستراتيجيات كالمقررات البرنامج       
 ناقش الذي العممي القسـ مجمس اجتماع محضر كارفاؽ االداء مؤشرات قياس كحدة نتائج كفق دراسي فصل كل نياية التدريسي كاالداء لممقررات الطمبة تقييـ تقرير 27

  الشأف ىذا في اتخذىا التي كالتكصيات التقارير ىذه        
 .المراجعة تقارير ارفاؽ مع ىػ 9441/  9439 لمعاـ  الميدانية كالخبرة المقررات كتكصيفات نامجالبر  تكصيف  عمى تمت التي المراجعات جميع عف  البرنامج تقرير 28
 الذيف المتميزيف التدريس ىيئة اعضاء رصد متضمنا،  التدريس ىيئة اعضاء لدى كاالبتكار االبداع كتشجيع التدريس في التميز كتحفيز دعـ الية تطبيق عف تقرير 29

  القسـ رئيس مف معتمد التقرير كيككف  الشأف ىذا في تكريـ اك جكائز عمى حصمكا         
 (  الخارجي كالتحقق الداخمي التحقق)  لمطمبة االنجاز اك التحصيل مستكى   عف التحقق عف البرنامج تقرير 31
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  انتاجيـ مف ىي يقدمكنيا التي الطمبة اعماؿ مف لمتحقق يتخذىا التي االجراءات عف البرنامج تقرير 39
   الرفع تاريخ كتابة مع التعميمية لمشئكف  الجامعة ككالة الى  البرنامج اداء مؤشرات رصد عف كتقرير البرنامج تقرير رفع تـ بانو ادةاالف 32
  كالكاجبات االختبارات في كادائيـ تقكيميـ نتائج عف لمطبلب الراجعة التغذية تقديـ جمسات كمحاضر اجراءات 33

  الطالب: الرابع المعيار
 دليل كفي البرنامج دليل كفي االلكتركني المكقع عمى كاعبلنيا أخرى  جامعات مف البرنامج الى التحكيل سياسات يقةكث 2

 القسـ مجمس مف كاعتماده العمل سكؽ  كتطكرات التعمـ مخرجات مع يتكافق كالخريجيف لمطبلب الميني التطكير في متخصص إضافي تدريبي برنامج كتنفيذ تصميـ 94
 ىػ 9441/ 9439 الجامعي عاـلم العممي        

 الجامعي لمعاـ المستمر كالتحسيف لمتعزيز المجمس تكصيات متضمنا العممي القسـ مجمس عمى كعرضو االضافي الميني التطكيري  البرنامج بإنجازات تقرير 95
       9439/9441   
 ( ىجرية 9441/ 9439 الجامعي لمعاـ البرنامج إلدارة اختياري )  Exit Exam    اختبار نتائج 96
 المكحد النمكذج كفق(  GRADUATION SUPPLEMENT RECORD) لمطبلب الميارى  السجل 99
 39/41 الجامعي لمعاـ المستمر كالتحسيف لمتعزيز المجمس تكصيات متضمنا القسـ مجمس عمى كعرضو الخريجيف مع البرنامج تكاصل اليات فاعمية عف تقرير 29
 العمل ارباب تقييـ تقرير -جػ التكظيف اداء مؤشرات كرصد الخريجيف تكظيف بيانات  تحميل-ب منيا تخرجكا التي االكاديمية لمبرامج فلمخريجي تقييـ اخر -أ 22

 .لمخريجيف المركزية الكحدة الى التقارير ىذه رفع تـ بانو افادة ارفاؽ مع الخريجيف لمستكى        
 (.البرنامج عمى ينطبق كاف اذا) خاصةال االحتياجات ذكي  طبلب مع البرنامج تعامل الية 24
 (.البرنامج عمى ينطبق كاف اذا)  الدكلييف الطبلب مع البرنامج تعامل الية 25
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 لمتعزيز المجمس تكصيات متضمنا العممي القسـ مجمس عمى كعرضو(. البرنامج عمى ينطبق كاف اذا)  الدكلييف الطبلب مع البرنامج تعامل الية فاعمية عف تقرير 26
  9441/  9439 الجامعي لمعاـ المستمر لتحسيفكا        

  الصمة ذات بالمجاف طبلبي تمثيل متضمنا 9431-39 لمعاـ البرامجي االعتماد لجنة تشكيل قرار 28
 كالجكدة التطكير كحدة مع بالتعاكف  كذلؾ بالطبلب المتعمقة البرامجي لبلعتماد المطكرة المعايير ممارسات عمى البرنامج طبلب لتدريب سنكية خطة كتنفيذ تصميـ 31

  البرنامج ادارة اشراؼ تحت كتنفذ البرنامج مف معتمدة الخطة تككف  بحيث  كالجكدة التطكير كعمادة بالكمية       
 التدريس هيئة اعضاء: الخامس المعيار

 التي البيانات ىذه تتضمف اف عمى شركره كفرع الرئيسي رالمق في كالنساء لمرجاؿ كبالنسبة العممية درجاتيـ حسب التدريس ىيئة اعضاء ككفاية كفاءة بيانات تحميل 2
 .  الخصكص ىذا في المناسبة االداء مؤشرات باستخداـ كالخارجي الداخمي المستكى  عمى المرجعية المقارنة نتائج تحميميا سيتـ       

 تكصيات متضمنا المختصة العممية/  القسـ مجالس/  مجمس عمى بالبرنامج التدريس ىيئة أعضاء ككفاية كفاءة بيانات تحميل نتائج تقرير كمناقشة عرض محضر 3
 . المستمر كالتحسيف التعزيز          

4 Faculty members portfolioسنكيا كتحديثو( 5-1-3) الممارسة متطمبات يمبي كبما المكحد النمكذج كفق التدريس ىيئة أعضاء محفظة  
  ينطبق فكا اذا الجدد التدريس ىيئة ألعضاء السنكي  التييئة برنامج 5

 أصدرتو الذي األداء مؤشرات لدليل كفقا 9441/  9439 لمعاـ ليـ المقدمة الخدمات كجكدة كفاءة تقييـ عف التدريس ىيئة اعضاء برضا الخاص االداء مؤشر قياس 95
 كالجكدة لمتطكير الجامعة بككالة االداء قياس كحدة       
 القسـ مجمس في9441/  9439 الجامعي لمعاـ ليـ المقدمة الخدمات كجكدة كفاءة تقييـ عف التدريس ةىيئ اعضاء رضا مقياس تطبيق نتائج تحميل تقرير مناقشة 96

  .التالي الجامعي لمعاـ المستمر كالتحسيف بالتعزيز الخاصة التكصيات االجتماع محضر يتضمف أف عمى       
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  والتجهيزات والمرافق التعمم مصادر: السادس المعيار
 (البرنامج مف تشكل فنية لجنة –التدريس ىيئة أعضاء راي استطبلع– الطمبة رأي استطبلع) خبلؿ مف البرنامج مستكى  عمى كالتجييزات ممرافقل الدكري  التقييـ تقرير     7
  كالكمية القسـ مجمس مف كاعتمادىا كتحديثيا لصيانتيا بالبرنامج الخاصة كالمعامل كالتجييزات المرافق صيانة آلية 8
  بالمعامل المتبعة السمككية كالنكاحي كالسبلمة االمف اجراءات تحدد التي الكرقية كالمطكيات الرشاديةا المكحات 9

 . الكمية كمجمس العممي القسـ مجمس مف كاعتمادىا البيئة عمى كالحفاظ كالمباني البشرية المكارد كسبلمة امف عمى لمحفاظ المعامل نفايات مف التخمص آلية 91
  9439/9441 العاـ عف ككفاءتيـ كفايتيـ مدى عف تقرير كتابة مع المعامل عمى كتكزيعيـ كاالدارييف بالفنييف حصر 99
  9441/ 9439 الجامعي العاـ عف بالبرنامج كاالدارييف الفنييف عمييا حصل التي التدريبية بالدكرات حصر 92
 ىػ 9441/  9439 الجامعي العاـ عف دارييفكاال الفنييف عمييا حصل التي التشجيعية كالجكائز بالمكافآت  تقرير 93
  بالبرنامج كالتجييزات المعامل جكدة ادارة لضبط كاالدارييف لمفنييف القسـ رئيس بيا يقكـ التي التكجييية الخطابات مف عينة 94
   ميياع الكمية مجمس كمكافقة القسـ مجمس مف اعتمادىا كقرار بالبرنامج كالتجييزات لممعامل الخمسية الخطة 96
 -: اجلىدح دائشح نغهق املضتًش انتحضني إخشاءاد(  خـ

 :واالهداف الرسالة: األول المعيار
 الرسالة عف كالخارجية الداخمية االطراؼ مبلحظات عف الرسالة مراجعة/  بإعداد المختصة المجنة تقرير بإعداد المعيار رئيس تكميف 6

 9439/9441 لمعاـ كتكصياتو الرأي استطبلعات نتائج بمناقشة قاـ الذي العممي القسـ مجمس محضر بإرساؿ المجمس اميف مخاطبة 91
  القسـ مجمس مف كاعتماده لمبرنامج االستراتيجي االتصاؿ خطة إلعداد  لجنة تكميف 94
 كعرضو كالخارجية الداخمية االطراؼ بيف امجالبرن كأىادؼ رسالة نشر بشاف لمبرنامج االستراتيجي االتصاؿ خطة أنشطة كافة عف شامل السنكي  التقرير استكماؿ 95
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  9441.القسـ مجمس عمى         
  جودته وضمان البرنامج ادارة: الثاني المعيار

 . المياـ ك االختصاصات بو ك ق9439/9441 لمعاـ العممي القسـ مجمس تشكيل قرار استكماؿ عمى العمل 9
 . المياـ ك االختصاصات ك التكميف قرارات تضمنام لمبرنامج المعاكف  االداري  الجياز بأعضاء ببياف المطالبة 4
 . المختمفة الجامعة مقرات ك بنجراف المشتركة البرامج مع البرنامج ادارة في الفعالة المشاركة الية اعداد عمى العمل 6
 ( ينطبق ال) الطمبة شطري  بيف البرنامج ادارة في الفعالة المشاركة الية 7

 . المجتمع خدمة عمادة مف المكحد النمكذج عمى بناء المستمر التعميـ ك المجتمع خدمة عمادة خطة ضكء في رنامجلمب المجتمعية المشاركة خطة 95
 . المجتمع خدمة عمادة مف المكحد النمكذج عمى بناء لمبرنامج المجتمعية المشاركة لخطة السنكي  التقرير بأعداد المعيار رئيس تكميف 96
 . المستمر التعميـ ك المجتمع خدمة عمادة مف المكحدة لمنماذج كفقا المجتمعية لممشاركات السنكي  الحصر نماذج استيفاء ضركرة 97
 . ق9439/9441 لمعاـ العممي القسـ مجمس مف اعتمادىا ك لمبرنامج االستشارية المجنة اعضاء اختيار معايير بأعداد لجنة تكميف 21
 . المعتمدة المعايير عمى بناء ق 9439/9441 لمعاـ االستشارية المجنة اعضاء رباختيا العممي القسـ مجمس بقرار المجمس مخاطبة 29
 . الجكدة ك لمتطكير الجامعة ككيل سعادة مف المعتمدة لآللية كفقا ق9439/9441 لمعاـ االستشاري  المجمس تشكيل قرار 22
 . التأديبية ك السمككية مكائحبال لمتعريف لمطبلب فصمية التعريفية المحاضرات تنفيذ عف فصمي تقرير اعداد 26
 . المياـ ك االختصاصات متضمنا بالبرنامج الجكدة منسقة ك منسق تكميف قرار طمب 37
 . الطمية مف عينة ك اإلدارييف ك االكاديمييف مف البرنامج منسكبي جميع يتضمف اف عمى ق 9439/9441 لمعاـ البرامجي االعتماد فريق تشكيل قرار 38
 تحديد ك الماضي بالعاـ مقارنتيا ك التكظيف جيات ك الخريجيف راي استطبلع فيو ناقش الذي ق9439/9441 لمعاـ العممي مجمس اجتماعات ضرمح ارفاؽ طمب 45
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 . المجمس اتخذىا التي المستمر لمتحسيف المجمس اجراءات ك لمنتائج عممي تفسير تقديـ ك التحسيف عدـ اك لمتحسيف العاـ االتجاه        
 . العممي القسـ مجمس مف اعتماده ك ق9439/9441(  التعمـ ك التعميـ)  الثالث لممعيار السنكي  الذاتي التقكيـ لجنة تكميف 47
 . العممي القسـ مجمس مف اعتماده ك تحديثو ك البرنامج تقييـ نظاـ زال نجا لجنة تشكيل     54
     التعمـك   التعميـ لكحدة المعتمد الخارجي المقيـ نمكذج كفق سنكات خمس ليا الخارجي المقيـ تقييـ عمى مر الذي لمبرامج الخارجي التقييـ لبلستيفاء القسـ رئيس مخاطبة   57

  والتعمم التعميم: الثالث المعيار
 جالبرنام تعمـ مخرجات قياس عف ىػ 9441/  9439 لمعاـ السنكي  التقرير اعداد يمكف حتى قياس برنامج بأعداد المختصيف بتكميف القسـ رئيس مخاطبة 99

  كالمتابعة بالتنفيذ المكمفة كالجيات التحسيف كخطط المجمس قرارات متضمنا التقرير فيو ناقش الذي العممي القسـ مجمس اجتماع كمحضر الخريجيف كخصائص        
 العممي القسـ مجمس اجتماع كمحضر البرنامج  المقررات جميع تعمـ مخرجات قياس عف ىػ 9441/  9439 لمعاـ الفصمي التقرير دال عدا المعيار لجنة تكميف 92

 كالمتابعة بالتنفيذ المكمفة  كالمجاف المجمس قرارات متضمنا التقرير فيو ناقش الذي        
   الشأف ىذا في المعتمدة كاجراءاتيا الجامعة سياسة ضكء في لمطمبة العممي البحث لدعـ البرنامج اجراءات اعداد ستكماؿا     96
  فييا بالنشر قامكا التي العممية كالمجبلت لمطمبة العممية البحكث مف عينة العممي النشر عمى الطمبة حث 97
  الطبلب تقييـ أدكات -2 المياـ -9:  االتي يتضمف الميدانية الخبرة عمى كالمشرؼ الكمية مف المشرؼ تكميف قرار مخاطبة 21
 كضع مع،  الغرض ليذا تصمـ راي استطبلعات عمى بناء التدريس ىيئة كاعضاء الطمبة قبل مف الميدانية الخبرة تقكيـ تقرير عداد الميداني التدريب مشرؼ تكميف 22

  التحسيف كخطة التكصيات       
 بتكصيف  الخاص الدكلي كالخارجي الداخمي التدريب فيو مكضحا التدريس ىيئة اعضاء عمييا حصل التي التدريبية بالدكرات  9441/  9439 الجامعي لمعاـ تقرير 25

  كالتعمـ بالتعميـ مالو ككل االلكتركني كالتعمـ التدريس استراتيجياتك  كالمقررات البرنامج       
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  القسـ مجمس اجتماع محضر كارفاؽ االداء مؤشرات قياس كحدة نتائج كفق دراسي فصل كل نياية التدريسي كاالداء لممقررات الطمبة تقييـ تقرير المجنة رئيس تكميف 27
  الشأف ىذا في اتخذىا لتيا كالتكصيات التقارير ىذه ناقش الذي العممي        

  9441/  9439 لمعاـ  الميدانية كالخبرة المقررات كتكصيفات البرنامج تكصيف  عمى تمت التي المراجعات جميع عف  البرنامج تقرير دال عدا المجنة رئيس تكميف 28 
 .المراجعة تقارير ارفاؽ مع         

 الذيف المتميزيف التدريس ىيئة اعضاء رصد متضمنا،  التدريس ىيئة اعضاء لدى كاالبتكار االبداع جيعكتش التدريس في التميز كتحفيز دعـ الية تطبيق عف تقرير 29
  القسـ رئيس مف معتمد التقرير كيككف  الشأف ىذا في تكريـ اك جكائز عمى حصمكا        

 (  لخارجيا كالتحقق الداخمي التحقق)  لمطمبة االنجاز اك التحصيل مستكى   عف التحقق عف البرنامج تقرير 31
  انتاجيـ مف ىي يقدمكنيا التي الطمبة اعماؿ مف لمتحقق يتخذىا التي االجراءات عف البرنامج تقرير 39
   الرفع تاريخ كتابة مع التعميمية لمشئكف  الجامعة ككالة الى  البرنامج اداء مؤشرات رصد عف كتقرير البرنامج تقرير رفع تـ بانو االفادة 32
  كالكاجبات االختبارات في كادائيـ تقكيميـ نتائج عف لمطبلب الراجعة التغذية تقديـ مساتج كمحاضر اجراءات 33

  الطالب: الرابع المعيار
 دليل كفي البرنامج دليل كفي االلكتركني المكقع عمى كاعبلنيا أخرى  جامعات مف البرنامج الى التحكيل سياسات كثيقة استكماؿ 2

 التركيز مع  الجامعة مستكى  كعمى الكمية في المطبقة المختمفة البلصفية االنشطة خطة اجازات عف التقرير كمناقشة كالعرض لفصميا التقرير باعدا المجنة تكميف 93
  المجمس تكصيات يتضمف القسـ مجمس محضر كتابة مع العممي القسـ مجمس عمى االنجازات ىذه في البرنامج طبلب اسيامات عمى        

 ـالقس مجمس مف كاعتماده العمل سكؽ  كتطكرات التعمـ مخرجات مع يتكافق كالخريجيف لمطبلب الميني التطكير في متخصص إضافي بيتدري برنامج كتنفيذ تصميـ 94
 ىػ 9441/ 9439 الجامعي لمعاـ العممي         
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 لمعاـ المستمر كالتحسيف لمتعزيز المجمس تكصيات متضمنا العممي القسـ مجمس عمى كعرضو االضافي الميني التطكيري  البرنامج بإنجازات تقرير اعداد ستكماؿا     95
   9439/9441 الجامعي         

   Exit Exam  اختبار نتائج االختبار بأعداد التكميف      96
 9441-39 لمعاـ بالبرنامج الطبلبية الخدمات كفاءة تقكيـ قياس نتائج استبانة بعمل التكميف 23
 (.البرنامج عمى ينطبق كاف اذا) الخاصة حتياجاتاال ذكي  طبلب مع البرنامج تعامل الية دال عدا لجنة تشكيل 24
 (.البرنامج عمى ينطبق كاف اذا)  الدكلييف الطبلب مع البرنامج اتعامل الية كضع 25
 لمتعزيز مجمسال تكصيات متضمنا العممي القسـ مجمس عمى كعرضو(. البرنامج عمى ينطبق كاف اذا)  الدكلييف الطبلب مع البرنامج تعامل الية فاعمية عف تقرير 26

 9441/  9439 الجامعي لمعاـ المستمر كالتحسيف        
 كالجكدة التطكير كحدة مع بالتعاكف  كذلؾ بالطبلب المتعمقة البرامجي لبلعتماد المطكرة المعايير ممارسات عمى البرنامج طبلب لتدريب سنكية خطة كتنفيذ تصميـ 31

  البرنامج ادارة اشراؼ تحت كتنفذ البرنامج مف مدةمعت الخطة تككف  بحيث  كالجكدة التطكير كعمادة بالكمية       
 التدريس هيئة اعضاء: الخامس المعيار

 ىذه تتضمف اف عمى شركره كفرع الرئيسي المقر في كالنساء لمرجاؿ كبالنسبة العممية درجاتيـ حسب التدريس ىيئة اعضاء ككفاية كفاءة بيانات بتحميل التكميف 2
 .  الخصكص ىذا في المناسبة االداء مؤشرات باستخداـ كالخارجي الداخمي المستكى  عمى المرجعية المقارنة تائجن تحميميا سيتـ التي البيانات        

 متضمنا المختصة العممية/  القسـ مجالس/  مجمس عمى بالبرنامج التدريس ىيئة أعضاء ككفاية كفاءة بيانات تحميل نتائج تقرير كمناقشة عرض محضر استكماؿ 3
 . المستمر كالتحسيف زالتعزي تكصيات        

  سنكيا كتحديثو( 5-1-3) الممارسة متطمبات يمبي كبما المكحد النمكذج كفق التدريس ىيئة أعضاء محفظةFaculty members portfolio استكماؿ 4
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 ينطبق ال ينطبق كاف اذا الجدد التدريس ىيئة ألعضاء السنكي  التييئة برنامج 5
 مؤشرات لدليل كفقا 9441/  9439 لمعاـ ليـ المقدمة الخدمات كجكدة كفاءة تقييـ عف التدريس ىيئة اعضاء برضا الخاص االداء مؤشر بقياس المجنة تكميف 95

 كالجكدة لمتطكير الجامعة بككالة االداء قياس كحدة أصدرتو الذي األداء      
 القسـ مجمس في9441/  9439 الجامعي لمعاـ ليـ المقدمة الخدمات دةكجك  كفاءة تقييـ عف التدريس ىيئة اعضاء رضا مقياس تطبيق نتائج تحميل تقرير مناقشة 96

  .التالي الجامعي لمعاـ المستمر كالتحسيف بالتعزيز الخاصة التكصيات االجتماع محضر يتضمف أف عمى        
  والتجهيزات والمرافق التعمم مصادر: السادس المعيار

  لجنة – التدريس ىيئة أعضاء راي استطبلع– الطمبة رأي استطبلع) خبلؿ مف كالكميات البرامج مستكى  عمى يزاتكالتجي لممرافق الدكري  التقييـ تقرير بإعداد التكجيو 7
 ( البرنامج مف تشكل فنية       

 ( ينطبق ال) كالكمية القسـ مجمس مف كاعتمادىا كتحديثيا لصيانتيا بالبرنامج الخاصة كالمعامل كالتجييزات المرافق صيانة آلية 8
 ( ينطبق ال) بالمعامل المتبعة السمككية كالنكاحي كالسبلمة االمف اجراءات تحدد التي الكرقية كالمطكيات رشاديةاال المكحات 9

 (بقينط ال)الكمية كمجمس العممي القسـ مجمس مف كاعتمادىا البيئة عمى كالحفاظ كالمباني البشرية المكارد كسبلمة امف عمى لمحفاظ المعامل نفايات مف التخمص آلية 91
  9439/9441 العاـ عف ككفاءتيـ كفايتيـ مدى عف تقرير كتابة مع المعامل عمى كتكزيعيـ كاالدارييف بالفنييف حصر 99
  9441/ 9439 الجامعي العاـ عف بالبرنامج كاالدارييف الفنييف عمييا حصل التي التدريبية بالدكرات حصر 92
 ىػ 9441/  9439 الجامعي العاـ عف كاالدارييف الفنييف عمييا صلح التي التشجيعية كالجكائز بالمكافآت  تقرير 93
 ( ينطبق ال) بالبرنامج كالتجييزات المعامل جكدة ادارة لضبط كاالدارييف لمفنييف القسـ رئيس بيا يقكـ التي التكجييية الخطابات مف عينة 94
  ( ينطبق ال)عمييا الكمية مجمس كمكافقة القسـ جمسم مف اعتمادىا كقرار بالبرنامج كالتجييزات لممعامل الخمسية الخطة 96
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 -ثشَبيح احملبصجخ )يُضق اجلىدح ثبنربَبيح(: 

 :املًبسصبد انتً مت غهق دائشح اجلىدح هلبأ ( 
  األول: الرسالة واألهداف:المعيار 
 الكطنية كاالىداؼ البرنامج رسالة بيف كاالرتباط المكائمة -9
 القسـ مجمس مف اعتمادىا كقرار فوكأىدا البرنامج رسالة مراجعة الية -2
 الداخمية االطراؼ عمى الرسالة عرض عمى الدالة الكثائق -3
 الخارجية االطراؼ عمى الرسالة عرض عمى الدالة الكثائق -4
 الرسالة مراجعة/  بأعداد المختصة المجنة تقرير -5
 مياكتعدي مراجعتيا بعد كاالىداؼ الرسالة باعتماد قاـ الذي العممي القسـ مجمس محضر -6
 كأىدافو البرنامج برسالة الكعي عف الداخمية االطراؼ راي استطبلع نتائج -7
 كأىدافو البرنامج برسالة الكعي عف الخارجية االطراؼ راي استطبلع نتائج -8
 ..كتكصياتو الرأي استطبلع نتائج بمناقشة قاـ الذي العممي القسـ مجمس محضر -9

 إدارة البرنامج وضمان جودته: الثاني:المعيار 
 الفرعية المجاف كمياـ كاختصاصات التنظيمي الييكل بو مكضحا لمبرنامج التنظيمي الدليل-9
 لمبرنامج االلكتركني المكقع برفعيا كاالفادة كالجكدة التطكير عمادة مف المكحد لمنمكذج كفقا بالبرنامج التدريس ىيئة كاعضاء القسـ لرئيس الذاتية السيرة-2
 كالمياـ كاالختصاصات التكميف قرارات متضمنا لمبرنامج المعاكف  ري االدا الجياز بأعضاء بياف -3
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  العممي كالبحث كالتعمـ التعميـ لعمميات الداعمة البيئة كتكفير لمبرنامج التنظيمي المناخ عمى بالحفاظ الخاصة القسـ رئيس تكجييات اك العممي القسـ قرارات مف عينة-4
 المجتمع كخدمة    
 (ذكرىا السابق) المؤسسة اليات ك بالضكابط بااللتزاـ القسـ رئيس تكجييات اك العممي قسـال قرارات مف عينة-5
دارة العممي البحث ك التعمـ ك بالتعميـ الخاصة التشغيمية كخططو التعميمية كاىدافو البرنامج برسالة بااللتزاـ القسـ رئيس تكجييات اك العممي القسـ قرارات مف عينة-6   كا 

 . المجتمعية كالمشاركة كدةالج ضماف     
 العممي القسـ مجمس مف اعتمادىا كقرار لمبرنامج البحثية التكجيات كثيقة -7
 - ىػ9439/9441 لمعاـ العممي القسـ مجمس مف كاعتمادىا لمبرنامج االستشارية المجنة اعضاء اختيار معايير 8
  الجكدة ك لمتطكير الجامعة ككيل سعادة مف المعتمدة لآللية كفقا لمعاـ االستشاري  المجمس تشكيل قرار-9

 .كالجكدة التطكير عمادة مف المعتمد النمكذج كفق التعمـ لنكاتج كتغطيتيا التقييـ طرؽ  جكدة مف لمتحقق لممقررات االختبارية الكراؽ مراجعة عف البرنامج تقرير -91
  مياـال ك االختصاصات متضمنا بالبرنامج الجكدة كمنسقة منسق تكميف قرار -99
 .لمعاـ القياس اليات ك االداء مؤشرات باعتماد القسـ مجمس قرار -92
 التعمـ ك التعميـ لكحدة المعتمد الخارجي المقيـ نمكذج كفق سنكات خمس ليا الخارجي المقيـ تقييـ عمى مر الذي لمبرامج الخارجي التقييـ استيفاء -93

 :التعميم والتعمم الثالث:المعيار 
 القسـ بتسجيل مؤىل البرنامج في اإلطار السعكدي لممؤىبلت كفق معايير )سقف(. إفادة مف رئيس  -9
 تقرير عف الكسائل التي تـ بيا إعبلف خصائص الخريجيف كمخرجات تعمـ البرنامج )اإلعبلف الكرقي كاإللكتركني( -2
 آلية المراجعة الدكرية لخصائص الخريجيف كمخرجات التعمـ المستيدفة. -3
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 لمراجعة الدكرية لخصائص الخريجيف كمخرجات التعمـ المستيدفة.تقرير تطبيق ألية ا -4
مكاناتو البشرية كالمادية  9441/9449دليل البرنامج لمعاـ  -5 مكضحًا بو رسالة البرنامج كأىدافو كمخرجات التعمـ كخصائص الخريجيف كجيات التكظيف المحتممة كا 

 )كرقيًا كرقميًا( بالمغتيف العربية كاإلنجميزية.
 ىػ عمى أحدث نماذج المركز الكطني لمتقكيـ كاالعتماد األكاديمي9441/9449لبرنامج لمعاـ تكصيف ا -6
 الدراسية لمبرنامجتقرير يكضح مدي التكازف بيف المتطمبات العامة )الكمية/الجامعة( كمتطمبات التخصص ككذلؾ الجانب النظري كالجانب التطبيقي داخل الخطة  -7
 لصفية كغير الصفية بالبرنامج كالتي تسيـ في تحقيق مخرجات البرنامجتقرير يكضح مدي تكامل األنشطة ا -8
إف كجدت كتحديدىا عمى كل -ق الذي ناقش فيو التحديثات عمى المنيج الدراسي9441/9449تكصيف المقررات الدراسية كمحضر مجمس القسـ العممي لمعاـ  -9

 مقرر كاعتمادىا في محضر المجمس.
 لممقارنة المرجعية الخارجية مع البرامج المناظرة بيف الخطة الدراسية الحالية كمتطمباتيا كرسالة البرنامج كأىدافو. الدراسة التي قاـ بيا البرنامج -91
 لجكدةكا النمكذج المكحد مف عمادة التطكيرتكصيف استراتيجيات التدريس لممحتكى الدراسي كطرؽ كأساليب التقكيـ كعبلقتيما بنكاتج تعمـ المقرر كالبرنامج بناء عمى  -99
 اجراءات البرنامج لدعـ البحث العممي لمطمبة في ضكء سياسات الجامعة كاجراءاتيا المعتمدة في ىذا الشأف -92
 عينة مف البحكث العممية لمطمبة كالمجبلت العممية التي قامكا بالنشر فييا. -93
تعمـ البرنامج كفقا لمتكجيات الحديثة لممركز الكطني لمتقكيـ  ق مع ضركرة تكافق نكاتج تعمميا مع نكاتج9441/9449تحديث تكصيف الخبرة الميدانية لمعاـ  -94

 كاالعتماد األكاديمي، كاعتماده مف مجمس القسـ بعد مناقشتو.
 دليل التدريب الميداني كبو كصف كاضح يتضمف معايير كآليات كطرؽ التقييـ كادكات القياس لمكاقع التدريب الميداني لمطمبة  -95
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نظاـ التغذية الراجعة مف قبمو الى مجمس -3ادكات تقييـ الطبلب -2المياـ  ة كالمشرؼ الميداني عمى الخبرة الميدانية يتضمف ما يمي:قرار تكميف المشرؼ مف الكمي -96
 القسـ متضمنا تحديث سنكي إلجراءات كمكاقع الخبرة الميدانية.

ي( عمى الخبرة الميدانية كقرار المجمس بشأف التحديث السنكي بناء عمى التقييـ محضر مجمس القسـ العممي الذي ناقش التقرير السنكي لممشرفيف )مف الكمية كالميدان -97
 الكارد في التقرير.

بالدكرات التدريبية التي حصل عمييا أعضاء ىيئة التدريس بالبرنامج مكضحا فيو التدريب الداخمي كالخارجي كالدكلي الخاص 9449/  9441تقرير لمعاـ الجامعي  -98
 قررات كاستراتيجيات التدريس كالتعميـ االلكتركني ككل مالو صمو بالتعميـ كالتعمـ بتكصيف البرنامج كالم

عممي بذلؾ لمعاـ الجامعي محاضرات التييئة الفصمية لمطبلب كالطالبات لتعريفيـ بالبرنامج كنكاتج تعمـ المقررات الدراسية كافادة أعضاء ىيئة التدريس لممجمس ال -99
9441  /9449  

 9449/  9441ف جميع عمميات المراجعة التي تمت عمى كل مف تكصيف البرنامج كتكصيفات المقررات كالخبرة الميدانية عف العاـ الجامعي تقرير البرنامج ع -21
ائز اك تكريـ كا عمى جك تقرير عف تطبيق آلية دعـ كتحفيز التميز في اإلبداع كاالبتكار لدى ىيئو التدريس متضمنا رصد اعضاء ىيئو التدريس المتميزيف الذيف حصم -29

 في ىذا الشأف كيككف التقرير معتمدا مف رئيس القسـ
 تقرير البرنامج عف االجراءات التي يتخذىا التحقق مف اعماؿ الطمبة التي يقدمكنيا ىي مف انتاجيـ -22
 اجراءات كمحاضر جمسات تقديـ التغذية الراجعة لمطبلب عف نتائج تقكيميـ كادائيـ في االختبارات كالكاجبات  -23
 9449- 9441( بركف الجكدة بالبرنامج لمعالـ الجامعي courses portfolio( كممفات المقررات( program portfolioر البرنامج عف تحديث ممف البرنامج )تقري -24

 -: الرابع: الطالبالمعيار 
 امعة كالبرنامج بالمغتيف العربية كاالنجميزية.كثيقة سياسات القبكؿ كما تـ اعتمادىا في تكصيف البرنامج مطبكعة كمعمنة عمى المكقع االلكتركني لمج -4
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 كاعبلنيا عمى المكقع االلكتركني كفي دليل البرنامج كفي دليل الطالب. أخرى  جامعات مف البرنامج الى التحكيل سياسات كثيقة -2
نظمة كالمكائح الخاصة بالسمكؾ كالتأديب كاجراءات التظمـ مع التقرير الفصمي عف برنامج التييئة لمطبلب الجدد كتعريفيـ  بالبرنامج كجيات التكظيف كطرؽ التقكيـ كاال -3

 مراعاة اف يتضمف دليل الطالب ىذه المعمكمات كتكزيع دليل الطالب عمى الطبلب الجدد بالبرنامج اكؿ الفصل الدراسي.
 التظمـ. كالمكائح الخاصة بالسمكؾ كالتأديب كاجراءات باألنظمة الخاصة التعريفية الكتيبات -4
 اإلرشاد األكاديمي كاالجتماعي كالنفسي لمبرنامج مع االشارة ليذه االنظمة في دليل البرنامج كدليل الطبلب .أنظمة  -5
 .9441/  9439محضر مجمس القسـ العممي الذي تـ فيو تكزيع الطبلب عمى المرشديف األكاديمييف لمعاـ   -6
مع مراعاة تحميل نتائج قياس االداء كمناقشة التقرير في مجمس القسـ العممي مع ارفاؽ افادة بانو  9441/  9439بالبرنامج لمعاـ  األكاديمي االرشاد عف الفصمي التقرير -7

 تـ رفع ىذه التقارير الى الكحدة المركزية لئلرشاد االكاديمي بككالة الجامعة لمشئكف التعميمية.
 تقرير تقييـ الطبلب لخدمات االرشاد األكاديمي كالدعـ الطبلبي. -8
 بالبرنامج كقرار اعتمادىا مع االشارة ليذه االليات في دليل البرنامج. كالمكىكبيف كالمتفكقيف المتعثريف الطبلب مع ملالتعا آليات -9

 يات المجمس كقراراتوالتقرير الفصمي عف فاعمية اليات التعامل مع اليات الطبلب المتعثريف كالمتكفقيف كالمكىكبيف كعرضو عمى مجمس القسـ العممي متضمنا تكص -41
  ىػ .9441/  9439لمتعزيز كالتحسيف المستمر لمعاـ الجامعي 

        الخامس: أعضاء هيئة التدريس:المعيار 
 . التدريس ىيئة أعضاء تكظيف في البرنامج سياسات -9 
 .المرجعية المقارنة مع العممية درجاتيـ حسب التدريس ىيئة أعضاء ككفاية كفاءة بيانات تحميل -2
 .بالبرنامج البيانات تحميل نتائج تقرير قشةكمنا عرض محضر -3
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 . الجدد التدريس ىيئة ألعضاء السنكي  التييئة برنامج -4
 . بالتدريس القائميف لممينييف الذاتية بالسيرة مدعكـ حصر -5
 .العممية كالفعاليات المؤتمرات في المشاركة عمى التدريس ىيئة ألعضاء المكافقة نظاـ -6
  9439/9441 لمعاـ العممية كالفعاليات المؤتمرات في التدريس ىيئة ألعضاء العممية المشاركات عف السنكي  التقرير -7
 .9439/9441 الجامعي العاـ عف التدريس ىيئة أعضاء أداء تقيـ تقرير -8
 .9439/9441 التدريس ىيئة أعضاء أداء تقييـ نتائج عف السنكي  التقرير -9

   .البرنامج مستكى  عمى كالتطكير التقكيـ أنشطة في المشاركة كسائل لمناقشة التدريس ىيئة أعضاء بحضكر تـت التي االجتماعات محاضر مف عينة-91
  السادس: مصادر التعمم والمرافق والتجهيزات:المعيار 
 .كالطالبات الطبلب بشطري  ككفايتيا التعمـ مصادر بتكفير الخاصة الكمية/  الجامعة سياسات كثيقة -1
 الدراسي العاـ عف كالبنات البنيف شطري  في المركزية بالمكتبة كالمتاحة البرنامج بتخصص الصمة ذات العممية كالرسائل كالدكريات كتبكال بالمراجع حصر -2

9449/9442  . 
 .كالتجييزات فقالمرا تطكير أك التعمـ مصادر لتكفير مبادرات تقديـ عمي لحثيـ التدريس ىيئة ألعضاء البرنامج منسق/  القسـ رئيس خطابات مف عينو -3
 تقارير في كرد كما التدريس ىيئة لمبادرات استجابة كالتجييزات كالمرافق التعمـ مصادر مف لمبرنامج السنكية االحتياجات تحديد فيو تـ كالذي القسـ مجمس محضر -4

 .الدراسية المقررات
 .بالمكتبة المتاحة التعمـ ربمصاد بالبرنامج كالطبلب التدريس ىيئة أعضاء بإخطار تفيد التي الكثائق مف عينة -5
 (الجدد كالطبلب االعضاء عمى التركيز مع) المكتبات شؤكف  عمادة بيا تقكـ التي التييئة لمقاءات كالطبلب التدريس ىيئة أعضاء حضكر تفيد التي الكثائق مف عينة -6
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 .كفايتيا مدي بياف مع)  عممي بحث/  تعميـ(  كتصنيفيا ق 9449/  9442الجامعي لمعاـ بالبرنامج الخاصة كالتجييزات بالمرافق حصر -7
 .كالكمية القسـ مجمس مف كاعتمادىا كتحديثيا لصيانتيا بالبرنامج كالمعامل كالتجييزات المرافق صيانة آلية -8
  بالبرنامج كالتجييزات المعامل جكدة ادارة لضبط كاإلدارييف لمفنييف القسـ رئيس بيا يقكـ التي التكجييية الخطابات مف عينة -9

 بالبرنامج التدريس ىيئة أعضاء  لدى   Lap   -Top / Desk Top  -الكمبيكتر بأجيزة حصر -11
 -: ثهب غهق دائشح اجلىدحٌتى املًبسصبد انتً مل ة ( 

 :اٌّؼ١بس األٚي: اٌشعبٌخ ٚاال٘ذاف

 العممي القسـ مجمس مف كاعتمادىا لمبرنامج االستراتيجي االتصاؿ خطة-9
 :التالية المكضكعات تناكؿ التي لعمميةا االقساـ محاضر مف عينة-2
 االستراتيجية الخطة كاىداؼ البرنامج رسالة لتمبية تصحيحية اجراءات اتخاذ-أ

 المالية المكارد مف البرنامج احتياجات عمى المكافقة-ب
 التكظيف مف البرنامج احتياجات عمى المكافقة -ج
 العاـ نياية البرنامج كاىداؼ رسالة تحقق مدى عف السنكي  التقرير-3
 القسـ مجمس عمى كعرضة كالخارجية الداخمية االطراؼ بيف البرنامج كأىداؼ رسالة نشر بشاف لمبرنامج االستراتيجي االتصاؿ خطة انشطة كافة عف الشامل التقريرالسنكي -4

 (العاـ نياية
 اداسح اٌجشٔبِظ ٚضّبْ عٛدرٗ اٌّؼ١بس اٌضبٟٔ: 

 .المختمفة الجامعة كمقرات بنجراف المشتركة البرامج مع البرنامج ادارة في الفعالة المشاركة الية-9
 الطمبة شطري  بيف البرنامج ادارة في الفعالة المشاركة الية-2
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 النماذج ك اللياتا جميع/  عمادتيا كمف الجكدة ك لمتطكير الجامعة ككالة مف المكحدة النماذج ك االليات جميع)  يمي بما يختص بالبرنامج محدث ك متكامل ممف تكفير-3
 (.التسجيل ك القبكؿ عمادة/  المكتبات شؤكف  عمادة/  المجتمع خدمة عمادة/  العممي البحث ك العميا لمدراسات الجامعة ككالة/  التعميمية لمشؤكف  الجامعة ككالة مف المعتمدة

 . لؤلعضاء تكجيياتو ك ق 9439/9441 لمعاـ البحثية لمتكجيات البرنامج تنفيذ ناقش الذي العممي القسـ مجمس محضر-4
 .ىػ 9439/9441 لمعاـ البحثية بالتكجيات المرتبطة االبحاث تنفيذ عف لمبرنامج العممي البحث عمادة مف المرسمة الراجعة التغذية تقارير -5
 .العممي البحث عمادة مف المكحدة لمنماذج كفقا جبالبرنام كالباحثيف الدريس ىيئة ألعضاء المختمفة البحثية كاالنشطة العممي لئلنتاج السنكي  الحصر نماذج -6
 .المجتمع خدمة عمادة مف المكحد النمكذج عمى بناء المستمر التعميـ ك المجتمع خدمة عمادة خطة ضكء في لمبرنامج المجتمعية المشاركة خطة -7
 .المجتمع خدمة ادةعم مف المكحد النمكذج عمى بناء لمبرنامج المجتمعية المشاركة لخطة السنكي  التقرير -8
 .المستمر التعميـ ك المجتمع خدمة عمادة مف المكحدة لمنماذج كفقا المجتمعية لممشاركات السنكي  الحصر نماذج استيفاء -9

 . العممي القسـ مجمس مف اعتمادىا ك البرنامج تطكير الية-91
 . التحسيف عمى الشكاىد ك سابقةال االلية تنفيذ في البرنامج كاجراءات قرارات يتضمف متكامل ممف اعداد-99
 المعتمدة المعايير عمى بناء ق 9449/ 9441لمعاـ االستشارية المجنة اعضاء باختيار العممي القسـ مجمس قرار -92
 . لؤلعضاء كرئيسو المجمس تكجييات نامتضم بالقسـ كاالدارية الفنية الككادر ك التدريس ىيئة اعضاء ميارات لرفع التدريبية الدكرات باعتماد العممي القسـ مجمس قرار -93
 .لمجامعة االلكتركني المكقع كعمى كرقيا نشرىا اليات ك بالبرنامج الخاصة المعمكمات نشر عف تقرير -94
 .لمعاـ الطمبة كاعماؿ بحكث عمى االنتحاؿ ك الغش برامج استخداـ عف الفصمي التقرير -95
 .التأديبية ك السمككية بالمكائح لمتعريف لمطبلب فصمية التعريفية المحاضرات تنفيذ عف فصمي تقرير-96
 .كالجكدة التطكير عمادة مف األكاديمي كاالعتماد لمتقكيـ الكطني المركز متطمبات تحقيق في البرنامج تقدـ لمراجعة السنكي  التقرير -97
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 .لمكمية كالجكدة التطكير عمادة مف الفني الدعـ زيارات تقارير -98
 البرنامج عمى بالكمية كالجكدة التطكير كحدة مف الداخمية المراجعة قاريرت -99
 .االلية تطبيق ارفاؽ مع التدريس، ىيئة اعضاء مف المتميزيف لمكافأة البرنامج الية -21
 .كالكاجبات االختبارات في ادائيـ عف لمطبلب الراجعة التغذية محاضرات تقديـ -29
 .كاعتمادىا مناقشتيا فيو تـ الذي القسـ مجمس كمحضر لمعاـ، لمبرنامج التشغيمية الخطة -22
 .المستمر التحسيف لخطة كفق بالبرنامج الجكدة حمقة غمق نظاـ -23
 .الجامعي لمعاـ كاعتمادىا مناقشتيا تـ الذي القسـ مجمس كمحضر البرنامج تحسيف خطة -24
 .لمعاـ بالبرنامج الجكدة حمقة غمق عف تقرير -25
 . الطمية مف عينة ك اإلدارييف ك االكاديمييف مف البرنامج منسكبي جميع يتضمف اف عمى لمعاـ البرامجي االعتماد فريق كيلتش قرار -26
 . البرامجي االعتماد فريق لجاف ك اجتماعات محاضر مف عينة -27
 . الجيات ىذه مع المكقعة االتفاقيات ك تياراالخ معايير متضمنا الخارجية المرجعية المقارنة جية باعتماد العممي القسـ مجمس قرار -28
 . ق 9439/9441 لمعاـ كالجكدة التطكير عمادة مف المكحد النمكذج كفق االداء لمؤشرات السنكي  التقرير -29
  المرجعية المقارنة تائجن عمى ك التقرير عمى المجمس تعميق متضمنا االداء مؤشرات تقرير ناقش الذي ق9439/9441 لمعاـ العممي مجمس اجتماعات محضر -31

 .المستمر التحسيف بغرض القادـ لمعاـ المجمس يتخذىا سكؼ التي االجراءات ك الخارجية ك الداخمية       
  االتجاه ديدتح ك الماضي بالعاـ مقارنتيا ك لمبرنامج االكماؿ معدالت ك الطمبة تقدـ معدالت فيو ناقش الذي ق9439/9441 لمعاـ العممي مجمس اجتماعات محضر -39

 .المجمس اتخذىا التي المستمر لمتحسيف المجمس كاجراءات لمنتائج عممي تفسير تقديـ ك التحسيف عدـ اك لمتحسيف العاـ     
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  العاـ االتجاه تحديد ك الماضي بالعاـ مقارنتيا ك التكظيف جيات ك الخريجيف راي استطبلع فيو ناقش الذي ق9439/9441 لمعاـ العممي مجمس اجتماعات محضر -32
 . المجمس اتخذىا التي المستمر لمتحسيف المجمس اجراءات ك لمنتائج عممي تفسير تقديـ ك التحسيف عدـ اك لمتحسيف     
   العاـ االتجاه تحديد ك الماضي بالعاـ مقارنتيا ك البلصفية الخدمات عف الطبلب رضا فيو ناقش الذي ق9439/9441 لمعاـ العممي مجمس اجتماعات محضر -33
 .الطمبة شؤكف  لعمادة لرفعيا الشأف بيذا الكمية مجمس الي القسـ مجمس تكصيات ك لمنتائج عممي تفسير تقديـ ك التحسف عدـ اك لمتحسف    
 . العممي القسـ مجمس مف كاعتماده ق9439/9441( كالتعمـ التعميـ) الثالث لممعيار السنكي  الذاتي التقكيـ -34
 . ق9438 لمعاـ لمبرنامج الدكري  الذاتي التقكيـ -35
 .حده عمى مستكى  لكل االكؿ، الدراسي لمفصل الدراسية المقررات تقارير -36
 .حده عمى مستكى  لكل ، الثاني الدراسي لمفصل الدراسية المقررات تقارير -37
 االكؿ الدراسي لمفصل شركره ك بنجراف الجامعة مقري  بيف المكحدة التقارير اةمراع مع كالتعمـ التعميـ لكحدة المعتمد النمكذج كفق الدراسية لممقررات الشامل التقرير -38
 . البنات ك البنيف شطري  مستكى  عمى ، ق9441/ 9439       

 . حده عمى مستكى  لكل شركره، ك بنجراف الجامعة مقري  بيف المكحدة التقارير مراعاة مع ق9439/9441 الجامعي لمعاـ لمبرنامج السنكي  التقرير-39
 الذي العممي القسـ مجمس محضر ك منيا االنتياء يتـ لـ التي القضايا متضمنا  الدكري  الذاتي التقكيـ نتائج عمى بناء ليا المستمر التحسيف تـ التي القضايا عف تقرير -41

 .المتابعة ك التنفيذ جية بتحديد المجمس قرار ك التقرير ناقش
 .العممي القسـ مجمس مف دهكاعتما كتحديثو البرنامج تقييـ نظاـ -49
 .التحسيف كتكصيات  التقييـ نتائج ك التقييـ في استخدمت التي االدكات بو مكضحا لمعاـ، لمبرنامج السنكي  التقييـ عف تقرير اعداد -42
 كالتعمـ التعميـ لكحدة المعتمد النمكذج كفق فصميا البرنامج تحسيف خطة متابعة نمكذج استيفاء -43
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 التعميم والتعمم : المعيار الثالث
 النظاـ.نظاـ قياس مخرجات التعمـ بالبرنامج متضمنًا الرسـ التخطيطي كاآلليات كأدكات القياس كالخريطة الزمنية لمقياس كمحضر القسـ الذي أقر  -9
كدي لممؤىبلت كمتطمبات سكؽ العمل معتمدة مف كثيقة خصائص الخريجيف كمخرجات التعمـ المستيدفة لمبرنامج متضمنة مدى اتساقيا مع رسالة البرنامج كاإلطار السع -2

 القسـ العممي
ىػ عف قياس مخرجات التعمـ لمبرنامج كخصائص الخريجيف كمحضر اجتماع مجمس القسـ الذي ناقش فيو التقرير متضمنًا قرارات 9441/9441التقرير السنكي لمعاـ  -3

 المجمس كخطط التحسيف كالجيات المكمفة بالتنفيذ كالمتابعة
ىػ عف قياس مخرجات تعمـ جميع المقررات كمحضر اجتماع المجمس العممي الذي نقاش فيو التقرير متضمنًا قرارات المجمس 9441/9449ير الفصمي لمعاـ التقر  -4

 كالمجاف المكمفة بالتنفيذ كالمتابعة
 مـ ليذا الغرض، مع كضع التكصيات كخطة التحسيف.تقرير تقكيـ الخبرة الميدانية مف قبل الطمبة كاعضاء ىيئة التدريس بناء عمى استطبلعات راي تص -5
تممة كمكقعة كفقا لمنظاـ التكصيفات المكحدة كالتقارير المكحدة الفصمية كالسنكية بيف البرامج المشتركة )طبلب كطالبات( كبيف نجراف كشركره )في حالة ينطبق( مك -6

 المعمكؿ بو في عمادة التطكير كالجكدة
ىػ متضمنا ما يثبت إلدارة  9441/9449ي ناقش تقارير المقررات الدراسية كتقارير الخبرة كالميدانية كالتقرير الشامل لمعاـ الجامعي محضر مجمس القسـ العممي الذ -7

 جمس بيذا الشأف.خذىا المالبرنامج متابعتيا ألعضاء ىيئة التدريس في االلتزاـ باستراتيجيات التدريس كطرؽ التقييـ الكاردة بتكصيف المقررات كالقرارات التي ات
 ىذه التقارير ناقش الذي العممي القسـ مجمس اجتماع محضر كارفاؽ االداء قياس نتائج كحدة كفق دراسي فصل كل نياية التدريسي كاالداء لممقررات الطمبة تقييـ تقرير -8

 الشأف ا ىذ في ىا اتخذ التي كالتكصيات
 مبة )التحقق الداخمي كالتحقق الخارجي(تقرير البرنامج عف التحقق مف مستكى تحصيل اك انجاز الط -9
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 لمشؤكف التعميمية مع كتابة تاريخ الرفعاالفادة بانو تـ رفع تقرير البرنامج كتقرير رصد مؤشرات اداء البرنامج )بالمقارنة الداخمية كالخارجية( الى ككالة الجامعة  -91
 الطالب الرابع: اٌّؼ١بس 

 ىػ 9441/9449 الجامعي لمعاـ األكاديمي االرشاد مجاؿ في األكاديمييف المرشديف عمييا حصل التي بيةالتدري الدكرات عف كتحميمو السنكي  الحصر-9 
 ىػ9441/9449 الجامعي لمعاـ كقدراتيـ ميارتيـ لتنمية البلصفية انشطة في المشاركة عمى كالطالبات الطبلب كتحفيز تشجيع آليات-2
 البلصفية انشطة خطة إنجازات عف الفصمي التقرير مناقشة-3
 كالخريجيف لمطبلب الميني التطكير في متخصص اضافي تدريبي برنامج كتنفيذ تصميـ-4
 العممي القسـ مجمس عمى كعرضو اإلضافي الميني التطكيري  البرنامج بإنجازات تقرير-5
 9441/9449الجامعي لمعاـ البرنامج إلدارة اختياري ) Exit Exam اختبار نتائج-6
 ىػ 9449/   9441األكؿ الدراسي لمفصمي    لمعاـ بالبرنامج التعمـ نكاتج تحقق مدى عف السنكي  التقرير-7
 ىػ9441/9449 الثاني الدراسي لمفصمي لمعاـ بالبرنامج التعمـ نتائج تحقق عف السنكي  التقرير -8
   المكحد النمكذج كفق ( graduation supplement record) لمطبلب الميارى  السجل-9

 الخريجيف مع البرنامج صلتكا آليات -99
 الخريجيف مع البرنامج تكاصل آليات فاعمية عف تقرير -92
    ى لمستك العمل أرباب تقييـ تقرير -ج التكظيف أداء مؤشرات كرصد الخريجيف تكظيف بيانات تحميل -ب منيا تخرجكا التي األكاديمية لمبرامج الخريجيف تقييـ تقرير-93

 ادةاف ارفاؽ مع الخريجيف     
      ىػ9441/9449 الجامعي لمعاـ بالبرنامج الطبلبية الخدمات كفاءة تقكيـ قياس نتائج-94
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 الدكلييف الطبلب مع البرنامج تعامل آلية (البرنامج عمى ينطبق كاف إذا) الخاصة االحتياجات ذكي  طبلب مع البرنامج تعامل الية-95
 الدكلييف بالطبل مع البرنامج تعامل الية فاعمية عف تقرير-96
 كالتسجيل بالقبكؿ المعتمدة لئلجراءات كفقا الميدانية كخدمات المحاضرات حضكر في الطبلب   انتظاـ لضماف البرنامج آلية-97
 الصمة ذات بالمجاف طبلبي تمثيل متضمنا ىػ 9441/9449 لمعاـ البرامجي االعتماد لجنة تشكيل قرار -98
 طبلبي تمثيل تضمنت تيال لمجاف االجتماعات محاضر مف عينة-99
  األكاديمي لبلعتماد المطكرة المعايير ممارسات عمى البرنامج طبلب لتدريب سنكية خطة كتنفيذ تصميـ-21
    التدريبي األثر كقياس التدريب خطة فاعمية عف السنكي  التقرير-29

 اػضبء ١٘ئخ اٌزذس٠ظاٌّؼ١بس اٌخبِظ: 

 .لذلؾ كتكضيحيا النمكذج عمى الكحدة حصكؿ كعدـ النمكذج عمى حصكلنا لعـ نظرا الممارسة متطمبات يمبي كبما المكحد النمكذج كفق فكليا البكرت  -9
 . بالكمية الميارات تنمية بكحدة مركزيا القسـ كارتباط القسـ في لمتدريب خطة كجكد لعدـ نظرا التدريبي األثر كقياس التدريب خطة فاعمية عف السنكي  التقرير -2
  كتـ لمقياس بذلؾ الخاصة االستبانة معرفة لعدـ نظرا ليـ المقدمة الخدمات كجكد كفاءة تقييـ عف التدريس ىيئة أعضاء برضاء الخاص األداء مؤشر قياس -3

 .لمقياس استبانتيف بكجكد ذلؾ أكضحت كبدكرىا بذلؾ الفني الدعـ مسئكلة اببلغ
 االمتحانات بسبب التقرير كبالتالي التحميل اعداد لتأخر نظرا الخدمات كجكد كفاءة تقييـ عف التدريس ىيئة أعضاء رضاء مقياس تطبيق نتائج تحميل تقرير مناقشة -4

 ِقبدس اٌزؼٍُ ٚاٌّشافك ٚاٌزغ١ٙضاد اٌّؼ١بس اٌغبدط: 

 .بالمعامل المتبعة السمككية كالنكاحي كالسبلمة االمف إجراءات تحدد التي الكرقية كالمطكيات اإلرشادية المكحات -9
  – التدريس ىيئة أعضاء رأي استطبلع – الطمبة رأي استطبلع) خبلؿ مف كالكميات البرامج مستكي  عمى كالتعمـ التعميـ كتجييزات لمرافق الدكري  التقييـ تقرير  -2
 .(مف البرنامج تشكل فنية لجنة     
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 .ق 9442/  9449 الجامعي اـالع عف بالبرنامج كاإلدارييف الفنييف عمييا تحصل التي التدريبية بالدكرات حصر -3
 .ق 9442/  9449 الجامعي العاـ عف كاإلدارييف الفنييف عمييا حصل التي كالجكائز بالمكافآت تقرير -4
  .عمييا الكمية مجمس كمكافقة العممي القسـ مجمس مف اعتمادىا كقرار بالبرنامج كالتجييزات لممعامل الخمسية الخطة -5

 -ًش نغهق دائشح اجلىدح: إخشاءاد انتحضني املضتخـ ( 

 

 :اٌّؼ١بس األٚي: اٌشعبٌخ ٚاال٘ذاف

 ضركرة استكماؿ الممارسات التي لـ تنجز -9
 العممي القسـ مجمس مف كاعتمادىا لمبرنامج االستراتيجي االتصاؿ خطةضركرة كضع  -2
 االستراتيجية الخطة كاىداؼ البرنامج رسالة لتمبية تصحيحية اجراءات تخاذيجب  -3

 اداسح اٌجشٔبِظ ٚضّبْ عٛدرٗ : اٌّؼ١بس اٌضبٟٔ

   ؟؟؟؟ -9
 التعميم والتعمم المعيار الثالث: 

 استكماؿ التقارير المطمكبة -9
 استكماؿ الكثائق المطمكبة. -2

 الطالب الرابع: اٌّؼ١بس 
    ؟؟؟؟؟ -9

 اػضبء ١٘ئخ اٌزذس٠ظاٌّؼ١بس اٌخبِظ: 

  ؟؟؟؟؟ -9
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 ِقبدس اٌزؼٍُ ٚاٌّشافك ٚاٌزغ١ٙضاد اٌّؼ١بس اٌغبدط: 

  ؟؟؟؟؟ -9
يف  دائشح اجلىدح املضتًش نغهق انتحضنيوإخشاءاد املًبسصبد انتً مل ٌتى غهق دائشح اجلىدح هلب وًبسصبد انتً مت غهق دائشح اجلىدح هلب ًب: املساثع

 :وحذاد انكهٍخ
 -وحذح اإلسشبد األكبدميً )يضئىل وحذح اإلسشبد األكبدميً ثبنكهٍخ(: 

 املًبسصبد انتً مت غهق دائشح اجلىدح هلبأ ( 

 

 -:  عبيخانإلداسح اقضى 
 التقرير الفصمي لئلرشاد األكاديمي. -1
 تقرير تقييـ الطمبة كالطالبات لخدمة اإلرشاد األكاديمي. -2
 تقرير رضا الطبلب كالطالبات عف نظاـ الشكاكى. -3
 تقرير الطبلب المتعثريف. -4
 تقرير تقدـ معدالت الطبلب. -5

 -قضى إداسح األعًبل : 

 ي عمى الطبلب. )األسبكع اإلرشادي(.نشر ك تعزيز ثقافة اإلرشاد األكاديم -9
 تكزيع الطبلب عمى المرشديف. -2
 مساعدة الطبلب في عممية الحذؼ ك اإلضافة حسب ما تتطمب الخطة الدراسية. -3
 إعبلـ الطبلب بتكصيفات المقررات عند بداية تدريس المقرر. -4
 حانات.اإلعبلف عف المكائح كالقكاعد كالتعميمات كاإلجراءات المنظمة لمدراسة كاالمت -5
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 تييئة أعضاء ىيئة التدريس الجدد لمعمل بكحدة اإلرشاد األكاديمي -6
 تعريف أعضاء ىيئة التدريس بمياـ اإلرشاد األكاديمي -7
 حصر الطبلب المتعثريف ك دعميـ  -8
 تحفيز الطبلب المتفكقيف عمميا ك ثقافيًا. -9

 -قضى األَظًخ : 

 تـ تكزيع الطمبة المستجديف عمى المرشديف األكاديمييف . -9
 تـ تعميق  جدكؿ اإلرشاد االكاديمي ألعضاء ىيئة التدريس حسب النمكذج المعد لذلؾ عمى باب المكتب لممرشديف االكاديمييف. -2
اسة الطمبة بنظاـ الدر  تـ عمل لقاء لتييئة الطبلب المستجديف بالقسـ ك تعريف الطمبة بأىداؼ القسـ كرسالتو، كبرامجو التعميمية، كمجاالت عمل خريجييا كتعريف -3

 كاالختبارات في القسـ .
 تـ اعبلف أسماء الطبلب المتفكقيف في لكحة شرؼ بالقسـ تحتكي عمى أسماء األكائل المتميزيف. -4

 -قضى احملبصجخ : 
 تقرير الفصمي لئلرشاد األكاديمي ال -9
 تكزيع الطبلب كالطالبات عمى المرشديف األكاديمييف في النظاـ األكاديمي  -2
 بلب كالطالبات المستجديف كتكريـ المتفكقيفتقرير تييئة الط -3
 تقرير الطبلب المتعثريف بالبرنامج. -4

 -ة ( املًبسصبد انتً مل ٌتى غهق دائشح اجلىدح ثهب: 
 

 -قضى األَظًخ : 

 الجيدة.عقد كرشة عمل عف طرؽ المذاكرة  -9
 كلـ تعتمد مف المجمس العممي لمقسـ نظرًا لمظركؼ الطارئة. كأنجزتيل قياس رضا طبلب برنامج األنظمة عف نظاـ االرشاد االكاديمي تـ التحم بيافتحميل است -2
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 كلـ تعتمد مف المجمس العممي لمقسـ نظرًا لمظركؼ الطارئة. كأنجزتتحميل استبياف تقييـ نظاـ أك آلية الشكاكى بالقسـ تـ التحميل  -3
 -خ : بصجقضى احمل
 رنامج إعداد تقرير تقييـ الطبلب لخدمة اإلرشاد األكاديمي بالب -9
 إعداد تقرير تقييـ الطبلب لنظاـ كآلية الشكاكى بالبرنامج  -2

 -: دائشح اجلىدح املضتًش نغهقإخشاءاد انتحضني خـ ( 
 

 عقد االجتماعات كالمقاءات الفردية كالجماعية مع الطبلب. -9
بداءالتعرؼ كدراسة   -2  عمي قدرات كميكؿ الطالب. الرأي كا 
 لكمية. تكفير صناديق لمشكاكى في كافة أرجاء ا -3
 تكفير نماذج  كرقية خاصة لتعبئة الشكاكى عند الصناديق  -4
 الطبلب الى لجنة الشكاكى مف أجل اتخاذ القرار كالحمكؿ المناسبة ك المرضية لمطبلب.                             شككى عمي  المرشد األكاديمي المبادرة بسرعة رفع  -5
األكاديمي بالبرنامج، كتحديد نقاط القكة كالضعف كالتخطيط لمتحسيف تـ عممو في الفصل الدراسي األكؿ كلظركؼ  تقييـ رضا الطبلب كالطالبات عف خدمة اإلرشاد -6

 تعميق الدراسة لـ يتـ عممو في الفصل الثاني
لظركؼ تعميق الدراسة لـ يتـ عممو في تقييـ نظاـ أك آلية الشكاكى بالبرنامج، كتحديد نقاط القكة كالضعف كالتخطيط لمتحسيف تـ عممو في الفصل الدراسي األكؿ ك  -7

 طبلب فقط كبالتالي لـ تكف العينة كافية.  6الفصل الثاني كما أف الطبلب الذيف استجابكا لتعبئة االستبيانات عددىـ 
ؿ كلظركؼ تعميق الدراسة لـ يتـ عممو في تقييـ أنشطة اإلرشاد األكاديمي بالبرنامج، كتحديد نقاط القكة كالضعف كالتخطيط لمتحسيف تـ عممو في الفصل الدراسي األك  -8

 طبلب فقط كبالتالي لـ تكف العينة كافية.  7الفصل الثاني، كما أف الطبلب الذيف استجابكا لتعبئة االستبيانات عددىـ 
ف تجاكبيـ مع استبيانات الجكدة ( كذلؾ لضماCovid 19استحداث آلية جديدة لمتكاصل مع الطبلب مع الكضع القائـ )التعميـ عف بعد نتيجة لجائحة ككركنا  -9

 الخاصة باإلرشاد األكاديمي.
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 -وحذح اخلشجيني )يضئىل وحذح اخلشجيني ثبنكهٍخ(: 

 املًبسصبد انتً مت غهق دائشح اجلىدح هلبأ ( 

 .؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ ال يكجد -9

 -: ثهب غهق دائشح اجلىدحٌتى املًبسصبد انتً مل ة ( 

 شق الطبلب. – لذاتية كالمقاببلت الشخصيةإقامة دكرة عف األخطاء الشائعة في كتابة السيرة ا -1

 شق الطبلب. – عف كيفية اجتياز اختبارات القدرات كالتسجيل في نظاـ جدارة إقامة دكرة تدريبية -2

دارةإقامة دكرة عف السكرتارية التنفيذية  -3  شق الطالبات. – المكاتب كا 

 شق الطالبات. –لمقاببلت الشخصية إقامة دكرة تدريبية عف األخطاء الشائعة في كتابة السيرة الذاتية كا -4

 -: دائشح اجلىدح املضتًش نغهقإخشاءاد انتحضني خـ ( 

 

 ٕـ1443-1442إقبٍخ اىذٗساد أػالٓ ٗاىتٜ ىٌ ٝتٌ غيق دائشح اىج٘دح ثٖب )ثغجت تؼيٞق اىذساعخ( خاله اىفصو األٗه ٍِ اىؼبً اىقبدً  -1
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 يٍ وخهخ َظش وحذح انتطىٌش واجلىدح: خالصخ انتقشٌش

 :هلب انتبثعخ وانهدبٌ واجلىدح انتطىٌش حذحأَشطخ : أوالً 

 يعبٌري انتقٍٍى عذد األَشطخ املضًى و

وعليه  النشاط تم( 1) صفر: النشاط لم يتم 
 جوهرية    مالحظات 

 ٚػ١ٍٗ رُ إٌؾبط( 2)

    عٛ٘ش٠خ غ١ش ِالحظبد

 اٌخطخ ٚفك رُ إٌؾبط( 3)

 أ٘ذافٗ ٚحمك

 النسبة العدد   النسبة العدد   سبةالن العدد   النسبة العدد  

 %011 6 ----- ----- ----- ----- ----- ----- 6 وحدة التطوير والجودة 1

 ----- ----- ----- ----- %77 01 %31 1 01 لجنة التخطيط والمتابعة 2

 %73 75 %36367 31 %0311 0 ----- ----- 77 لجنة التعليم والتعلم 3

 %1737 1 %1737 1 ----- ----- %37 3 8 يميلجنة االعتماد األكاد 4

 %77 1 ----- ----- ----- ----- %37 0 5 لجنة قياس األداء 5

 %61 1 %31 0 ----- ----- %31 0 7 لجنة تنمية المهارات 6
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 هربايح األكبدميٍخ ثبنكهٍخ:نانرباجمً  االعتًبديتطهجبد خطخ  ثبًٍَب:

عذد املًبسصبد يف خطخ  اصى انربَبيح و

 االعتًبد انرباجمً

 اجلىدح دائشح غهق ٌتى مل انتً املًبسصبد اجلىدح دائشح غهق مت انتً املًبسصبد

 انُضجخ انعذد انُضجخ انعذد

  عن قبول طالب جدد بسبب توقف البرنامج لم يرسل التقرير  131 اإلدارة العامةبرنامج  1

 %28,83 49 %71,17 121 131 برنامج إدارة األعمال 2

 %36,47 62 %63,53 118 131 برنامج األنظمة 3

 %55.31 94 %44,31 36 131 برنامج المحاسبة 4

 

 

 



                                                                                                                                                                         المملكـــــــــة العـــــــربيــــــــة السعــــــوديـــــة                                                                  
                                                                                                                                                وزارة التعليــــــــــــــــــــــم                                                                                          

                                                                                                                                            جامعـــــــــــة نجــــــــــران                                                                                             
 وكـــالة التطـــــوير والجـــــودة

 عمـادة التطـوير والجــودة

 6-تخطيط -ن-جودة                                                                                                                                                                                     33من  33الصفحة 
 

 

 : (اخلشجينيوحذح  -األكبدميً اإلسشبد) وحذاد انكهٍخأَشطخ ثبنثًب: 

 اجلىدح دائشح غهق ٌتى مل انتً املًبسصبد اجلىدح دائشح غهق مت انتً املًبسصبد عذد املًبسصبد  انىحذح اصى و

 انُضجخ انعذد انُضجخ انعذد

1 

 

 اإلسشبد وحذح
 األكبدميً

 ------------ ------------- %144 5 5 عامةاإلدارة البرنامج 

 ------------ ------------- %111 9 9 برنامج إدارة األعمال

 %42,86 3 %53,14 4 3 برنامج األنظمة

 %33,34 2 %66,66 4 6 برنامج المحاسبة

 %111 4 ------------ ------------- 4 اخلشجينيوحذح  2

 
 

 د/ خبنذ حضٍ انجشري      د/ أٍَش حضٍت احملالوي                                                       

 حذح انتطىٌش واجلىدحويششف                                                    حذح انتطىٌش واجلىدح ويُضق       


