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 عنه:أ. التعريف بالبرنامج ومعلومات عامه 

 
 للبرنامج:  . المقر الرئيس 1

 للبنات( ةالمدينة الجامعي –المدينة الجامعية )للبنين( / كلية اللغات والترجمة  –كلية الهندسة 

 البرنامج: الفروع التي يقدم فيها   .2

 ال ينطبق

 الخ( ....اقتصادية، اجتماعية، ثقافية، تقنية، االحتياجات والتطورات الوطنية ) أسباب إنشاء البرنامج. 3
التي ادت إلى قيام  وتطورات السياسية الوطنية، التقنية، والتطورات واالجتماعية والثقافية، االقتصادية األسباب من

بصفة خاصة الي متخصصين في مجاالت  ومجتمع نجرانالحاجة المتزايدة للمجتمع السعودي بصفة عامة البرنامج: 

في ظل التوجهات الوطنية بالمملكة للتوسع في دعم االستثمارات  معتمدة،ادارة االعمال ذوي مواصفات اكاديمية 

حيث أن منطقة نجران  2030حسب رؤية المملكة  الخاصة وتفعيل دورها في تحقيق التنمية المستدامة بالمملكة

 االقتصادية. لها ان تستوعب الكثير من االستثمارات  منطقة واعدة اقتصاديا يمكن

 ساعة( 132) المعتمدة:إجمالي الساعات  . 4

 (4250)ساعات التعلم الفعلية:   .5
، سلاعات االسلتارار، دعلداد المشلاري  :مثل  ،جميل  نششلطة اللتعلم :ويشلم  للل  ،الوقت المستثمر في النشاطات التي تسهم في تحقيق مخرجات التعلم المرتبطة بالمؤهل مقدار )هي 

 والوقت الاي يقضيه المتعلم في المكتبة( ،والعروض ،والواجبات
 

 لها:المهن / الوظائف التي يتم تأهيل الطالب  .6
 العمل في الوظائف اإلدارية بالمؤسسات الخاصة والعامة. .1

 الفنادق وغيرها.-الطيران-التامين-البنوك-المستشفيات –العمل في الوظائف اإلدارية بالمؤسسات الخدمية مثل الجامعات  .2

 إدارة المشتريات والمخازن. .3

 شركات األوراق المالية والبورصات. .4

 ادارة الموارد البشرية في القطاعين الخاص والعام. .5

 العالقات العامة،األعمال(، إدارة المكاتب، وإدارة الفروع، إدارة المبيعات، إدارة وسيدات إدارة األعمال الخاصة )رجال  .6

 .السكرتارية، وظائف االتصاالت

 جديدة.سلع  تطوير-وتصميم المنتجات  تخطيط-السوق  أبحاث-واإلعالن  الدعاية-المبيعات  ويشمل:مجال التسويق  .7
 

 ينطبق ال وجدت()دن . المسارات الرئيسة للبرنامج 7

 الساعات المعتمدة المسار
 )لك  مسار(

 المهن / الوظائف
 ) مسار)لك  

1.    

2.    

3.    

4.    

 ينطبق ال وجدت()دن المؤهل الممنوح  /. نقاط الخروج 8
 إجمالي الساعات المعتمدة المؤهل الممنوح /نقاط الخروج 

1.   

2.   

3.   
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  هومخرجات هوأهدافالبرنامج  رسالة .ب

 البرنامج:. رسالة 1

االعمال من خالل برنامج متميز يلبي احتياجات سوق العمل وفقا أعداد خريجين مزودين بالمعارف والمهارات في مجال إدارة 

 للقيم االسالمية

 :البرنامجأهداف .  2

 اكساب الطالب الكفاءات الالزمة لحل المشكالت في منظمات االعمال -1

 تزويد الطالب بالمعارف والمفاهيم الحديثة المرتبطة بإدارة االعمال. -2

 السياسات االستراتيجية المرتبطة بمجاالت إدارة االعمال مهارات اعداد الطالباكساب  -3

 القدرة على تطبيق التقنيات الحديثة في مجال إدارة االعمال في القطاع العام والخاص  الطالباكساب  -4

 غرس القيم األخالقية السليمة في الطالب بما يدعم بقوة التزامه بقواعد أخالق وآداب المهنة.-5

 :أهداف المؤسسة/الكليةرسالة والبرنامج مع  أهدافو رسالة. عالقة 3

 يمكن شرح الصلة بين رسالة البرنامج ورسالة الكلية ورسالة الجامعة من خالل تناول:

توفير تعليم وتعلم يلبيان احتياجات المجتمع وسوق العمل، والمساهمة الفاعلة في التنمية المستدامة من خالل  رسالة الجامعة

التطبيقية، واالستخدام األمثل للتقنيات الحديثة وتفعيل الشراكة على المستوي المحلي واالقليمي إجراء البحوث 

 والعالمي.

اعداد خريجين مؤهلين علميا ومهنيا في تخصصات إدارة االعمال وتحقيق التميز في البحث العلمي والخدمة  رسالة الكلية

 المجتمعية.

بالمعارف والمهارات في مجال إدارة االعمال من خالل برنامج متميز يلبي احتياجات سوق أعداد خريجين مزودين  رسالة البرنامج

 العمل وفقا للقيم االسالمية

 بين رسالة البرنامج ورسالة الكلية: قأوال: االتسا
 نسبة التماثل% النص في رسالة البرنامج النص في رسالة الكلية المتغير المشترك بين الرسالتين ت

تقديم المعرفة العلمية  العلمية المعرفة 1

والعملية في المجاالت 

 اإلدارية والمالية

إكساب الطالب والطالبات 

 معارف ومهارات

90% 

توفير كافة الخدمات  البحوث العلمية واالستشارات 2

 البحثية واألكاديمية

- - 

 - تلبية احتياجات سوق العمل - احتياجات سوق العمل المحلي 2

 %100 وفقا للقيم اإلسالمية في أطار القيم اإلسالمية اإلسالمية القيممراعاة  3

 %73   المتوسط 

أن العناصر المشتركة بين الرسالتين تتمثل في المعرفة العلمية، البحوث  يتضح من المقارنة بين نصي رسالتي البرنامج والكلية

 .%73 إلىأن درجة االتساق بين النصين تصل ف العلمية، ومراعاة القيم اإلسالمية. وبموجب هذا

 ثانياً: االتساق بين رسالة البرنامج ورسالة الجامعة:
 

 نسبة التماثل% النص في رسالة البرنامج النص في رسالة الجامعة المتغير المشترك بين الرسالتين ت

إكساب الطالب والطالبات  توفير تعليم وتعلم توفير التعليم والتعلم 1

 ومهاراتمعارف 

80% 

والمساهمة الفاعلة في  التنمية وخدمة المجتمع المحلي 2

 التنمية المستدامة

- 80% 

يلبيان احتياجات المجتمع  مراعاة حاجة سوق العمل 3

 وسوق العمل

 %100 يلبي احتياجات سوق العمل

 - - إجراء البحوث التطبيقية البحوث 4

 %65   المتوسط 

%، وان محاور التماثل 65 تصل اليرسالتي البرنامج والجامعة ان درجة االتساق بين النصين  يتضح من المقارنة بين نصي

 حاجة سوق العمل.  التنمية، مراعاةواالتساق كانت هي توفير التعليم والتعلم، 
 

 

 

 كما يمكن شرح الصلة بين اهداف البرنامج واهداف الكلية اهداف الجامعة من خالل تناول:
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 الجامعة اهداف

 الوصول بالبرامج االكاديمية إلى المستوى العالمي في إطار القيم االسالمية .1

 إعداد طالب متميزين بكفاءة عالية للمستقبل .2

 تعزيز كفاءة وكفاية أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم .3

 تعزيز واستثمار مرافق وتجهيزات الجامعة واستخدام التقنيات الحديثة .4

  وفقا للمعايير القياسية ًالرتقاء بمصادر التعلم .5

 التميز في خدمات ودعم الطالب والطالبات .6

 طوير األنظمة المالية واإلدارية ً وفقا لمعايير الجودة الشاملة .7

 تأمني مستقبل مهني واعد للخريجين .8

 طوير منظومة البحث العلمي لدعم التنمية المستدامة .9

 الرتقاء ببرامج الدراسات العليا .10

 والفعال نحو خدمة المجتمعااللتزام المستمر  .11

 بناء منظومة للشراكة ً والتعاون محلياً وإقليميا ً وعالمياً  .12

 

 

 

 الكلية اهداف

العلمي والمهني.تمكين الطالب بالمعارف والمهارات والكفاءات الالزمة للتميز . 1  

.2030 تعزيز وتطوير البرامج األكاديمية لتتوافق مع معايير االعتماد األكاديمي وفق رؤية. 2  

تطوير البيئة التعليمية على المستوى المادي والبشري. 3  

ة وفق التوجهات البحثية للجامعة.تعزيز ثقافة البحث العلمي بالكلي. 4  

تطوير واستحداث برامج دراسات عليا تتوافق مع المعايير الوطنية لالعتماد األكاديمي. 5  

الهياكل التنظيمية بالكلية. تطوير 6  

ألهداف الكليةبيئة إدارية داعمة  . توفير7  

اء وتطوير شراكات استراتيجية فاعلة مع المجتمع.. بن8  

تفعيل المسئولية المجتمعية للكلية. 9  

 

 

 البرنامج اهداف

اكساب الطالب الكفاءات الالزمة لحل المشكالت في منظمات االعمال -1  

بإدارة األعمالتزويد الطالب بالمعارف والمفاهيم الحديثة المرتبطة  . 2-  

مهارات إعداد السياسات االستراتيجية المرتبطة بمجاالت إدارة األعمال الطالبإكساب  -3  

.القدرة على تطبيق التقنيات الحديثة في مجال إدارة األعمال في القطاع العام والخاص  الطالبإكساب  -4  

زامه بقواعد أخالق وآداب المهنةغرس القيم األخالقية السليمة في الطالب بما يدعم بقوة الت -5  

 الكلية: واهدافالبرنامج  اهدافبين  ق: االتساثالثا
نسبة 

الموائمة 

 واالتساق 

المتغيرات المشتركة بين أهداف  النص في أهداف البرنامج 

 البرنامج واهداف الكلية

 اهداف الكلية  

 

100% . اكساب الطالب الكفاءات الالزمة لحل 1 

 منظمات االعمالالمشكالت في 

. تزويد الطالب بالمعارف والمفاهيم الحديثة 2

 .المرتبطة بإدارة األعمال

 

. اكساب الطالب الكفاءات 1

 الالزمة 

. تزويد الطالب بالمعارف 2  

تمكين الطالب بالمعارف والمهارات 

والكفاءات الالزمة للتميز العلمي 

 والمهني.

لتتوافق تعزيز وتطوير البرامج األكاديمية  - - -

مع معايير االعتماد األكاديمي وفق رؤية 

2030.  

تطوير البيئة التعليمية على المستوى  - - -

 المادي والبشري

تعزيز ثقافة البحث العلمي بالكلية وفق  - - -

 التوجهات البحثية للجامعة.

 

تطوير واستحداث برامج دراسات عليا  - - -

تتوافق مع المعايير الوطنية لالعتماد 

 األكاديمي

 تطوير الهياكل التنظيمية بالكلية - - -

 توفير بيئة إدارية داعمة ألهداف الكلية  - - -

بناء وتطوير شراكات استراتيجية فاعلة  - - -

 مع المجتمع

 .تفعيل المسئولية المجتمعية للكلية - - -

10.00%  متوسط االتساق   

كساب الطالب الكفاءات الالزمة اأن العناصر المشتركة بينهما تمثلت في  وأهداف الكليةالبرنامج  أهدافيتضح من المقارنة بين 

وبموجب هذا فأن  .تزويد الطالب بالمعارف والمفاهيم الحديثة المرتبطة بإدارة األعمال، ولحل المشكالت في منظمات االعمال

 %.10درجة االتساق بين النصين تصل إلى 
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 :الجامعة واهدافالبرنامج  اهدافبين  ق: االتسارابعا
 

نسبة الموائمة 

 واالتساق

المتغيرات المشتركة بين أهداف  النص في أهداف البرنامج

 البرنامج واهداف الجامعة

 اهداف الجامعة

 

100% غرس القيم األخالقية السليمة في الطالب  

بما يدعم بقوة التزامه بقواعد أخالق 

  وآداب المهنة

السليمةغرس القيم األخالقية  الوصول بالبرامج االكاديمية إلى  

المستوى العالمي في إطار القيم 

 االسالمية

اكساب الطالب الكفاءات الالزمة لحل  %100

 المشكالت في منظمات االعمال

 اكساب الطالب الكفاءات الالزمة 

 

إعداد طالب متميزين بكفاءة عالية 

 للمستقبل

تعزيز كفاءة وكفاية أعضاء هيئة  - - -

 التدريس ومن في حكمهم

تعزيز واستثمار مرافق وتجهيزات  - - -

 الجامعة واستخدام التقنيات الحديثة

الرتقاء بمصادر التعلم ً وفقا للمعايير  - - -

 القياسية

التميز في خدمات ودعم الطالب  - - -

 والطالبات

طوير األنظمة المالية واإلدارية ً وفقا  - - -

 الشاملةلمعايير الجودة 

100% غرس القيم األخالقية السليمة في الطالب  

بما يدعم بقوة التزامه بقواعد أخالق 

 وآداب المهنة

االلتزام بقواعد أخالق وآداب 

 المهنة

 تأمني مستقبل مهني واعد للخريجين

طوير منظومة البحث العلمي لدعم التنمية  - - -

 المستدامة

 العلياالرتقاء ببرامج الدراسات  - - -

االلتزام المستمر والفعال نحو خدمة  - - -

 المجتمع

بناء منظومة للشراكة ً والتعاون محلياً  - - -

 وإقليميا ً وعالمياً 

 متوسط االتساق   %20.5

السليمة يتضح من المقارنة بين أهداف البرنامج وأهداف الكلية أن العناصر المشتركة بينهما تمثلت في غرس القيم األخالقية 

في الطالب بما يدعم بقوة التزامه بقواعد أخالق وآداب المهنة وكذلك اكساب الطالب الكفاءات الالزمة لحل المشكالت في 

 %.20.5وبموجب هذا فأن درجة االتساق بين النصين تصل إلى  .منظمات االعمال والتي تدعم نمو القطاع الخاص

 البرنامج: . خصائص خريجي4

  إدارة االعمالمجال امتالك المعارف والمهارات النوعية في. 

    .المقدرة المتطورة على التفكير الناقد وحل المشكالت االدارية 

 .المقدرة على قيادة الفريق االداري والعمل بفاعلية مع اآلخرين في بيئات ثقافية في منظمات االعمال 

  بأخالقيات المهنة وروح المسئولية المجتمعية.اظهار المسؤولية عن التصرفات وااللتزام 

 .المقدرة على استخدام تكنولوجيا المعلومات بشكل فعال والتواصل االيجابي في منظمات االعمال 

 .تحمل مسؤولية التعلم الذاتي والقدرة على القيادة االبداعية بما يعزز جودة المناخ التنظيمي في منظمات االعمال 

 *البرنامج تعلممخرجات . 5
 المعارف

البحاث  وأسااليب ونظام المعلوماات األعماال إلدارةاألساساية والنظرياات القواعد المهام والمبادئ وو: المفاهيم يعرف 1ع

 .العلمي

 .والمالية واإلنتاجية والتسويقية ووظائف العالقات العامة : الوظائف اإلدارية يشرح 2ع

واالنجليزياة  واساس اللغاة العربياةيذكر: األسس والمبادئ المحاسبية واالقتصاادية والمالياة واإلحصاائية والقانونياة  3ع

 االعمال.التي تحكم العمل في مؤسسات والثقافة اإلسالمية 

 المهارات

باسااتخدام  االعمااالوالساالوكية والقانونيااة التااي تواجااه مؤسسااات واالقتصااادية والماليااة المشااكالت: اإلداريااة  يحاادد 1م

 األساليب العلمية المناسبة.
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 والقانونيااة اإلداريااة واالقتصااادية والماليااة والتسااويقيةاإلجااراءات الخطااط االسااتراتيجيات وبااين السياسااات و :يميااز 2م

 ومهارات اللغة العربية واالنجليزية والثقافة اإلسالمية .

 واالقتصادية واإلدارية في مجال إدارة األعمالوالمحاسبية العمليات الرياضية واإلحصائية يطبق  3م

 الكفاءات

 يعمل بفاعلية ضمن فريق ومجموعات العمل. 1ك
 التواصل مع االخرينيستخدم شبكة المعلومات والتقنية الحديثة في  2ك
 إدارة األعمال.بفاعلية كتابياً وشفهياً في مجال مع االخرين يتواصل  3ك

  

 )دن وجدت(مسار نو شقاط تخرج  منفص  لك يتم دضافة جدول  *

 

 المنهج الدراسي: .ج
 

 . مكونات الخطة الدراسية:1

 عدد المقررات / اختياري إجباري مكونات الخطة الدراسية
الساعات 

 المعتمدة
 النسبة المئوية

 متطلبات الجامعة
 %9 12 6 إجباري

    

 الكليةمتطلبات 
 %34 45 17 إجباري

    

 البرنامجمتطلبات 
 %55 72 24 إجباري

    

  - - - مشروع التخرج

 %2 3 1 إجباري التدريب الميداني 

  - - - خرىأ

 %100 132  اإلجمالي

 ) دن وجد(يتم دضافة جدول منفص  لك  مسار  *

 

 :. مقررات البرنامج2

 

 المستوى

 

 اسم المقرر رمز المقرر
 إجباري

 اختياري أو

المتطلبات 

 السابقة

الساعات 

 المعتمدة
 نوع المتطلب
 )جامعة / رلية / برشامج(

 

 

 المستوى

1 

 

 متطلب جامعة 2 - إجباري المدخل للثقافة االسالمية 2-سلم 111

 متطلب جامعة 2 - إجباري مهارات لغوية 2-عرب201

 متطلب كلية 2 - إجباري مهارات التعلم والتفكير والبحث 2-مهر100

 متطلب كلية 3 - إجباري مبادئي االدارة 3-دار101

 متطلب كلية 2 - إجباري اللغة اإلنجليزية  2-نجل102

 متطلب كلية 3 - إجباري حاسب الي 3-حال 103

 متطلب كلية 3 - إجباري مبادئي االقتصاد الجزئي 3-قصد104

 

 

 المستوى

2 

 

 متطلب جامعة 2 - إجباري (2ثقافة إسالمية ) 2-سلم112

 متطلب جامعة 2 2-عرب201 إجباري التحرير العربي  2-عرب302

 متطلب كلية 3 - إجباري الرياضيات االدارية 3-ريض 105

 متطلب كلية 2 2-مهر100 إجباري مهارات االتصال 2-دار106

 متطلب كلية 3 3-قصد104 إجباري مبادئي االقتصاد الكلي 3-قصد107

 متطلب كلية 3 - إجباري اللغة اإلنجليزية لإلعمال 3-نجل109

 متطلب كلية 3 - إجباري 1-مبادئي المحاسبة 3-حسب108

 

 

 المستوى

3 

 

 متطلب جامعة 2 - إجباري (3ثقافة إسالمية ) 2-سلم113

 متطلب كلية 2 - إجباري ريادة االعمال 2-دار204

 متطلب كلية 3 3-ريض 105 إجباري االحصاء ئمباد 3-إحص202

 متطلب كلية 3 - إجباري التسويق ئمباد 3-تسق203

 متطلب كلية 2 - إجباري اإلدارة المالية 2-مال201

 متطلب كلية 2 - إجباري المدخل إلى القانون 2-قان205

 تخصص 3 3-دار103 إجباري أصول االدارة 3-دار 220
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 المستوى

 

 اسم المقرر رمز المقرر
 إجباري

 اختياري أو

المتطلبات 

 السابقة

الساعات 

 المعتمدة
 نوع المتطلب
 )جامعة / رلية / برشامج(

 

 

 المستوى

4 

 

 متطلب جامعة 2 - إجباري (4ثقافة إسالمية ) 2-سلم114

 تخصص 3 2-قان205 إجباري قانون الشركات 3-قان  271

 تخصص 3 - إجباري السلوك التنظيمي 3-دار 225

 تخصص 3 - إجباري محاسبة التكاليف 3-حسب 210

 تخصص 3 3-تسق203 إجباري إدارة التسويق 3-تسق 264

 تخصص 3 - إجباري نظم المعلومات االدارية 3-نما 235

 المستوى

5 

 

 تخصص 3 3-دار 220 إجباري إدارة الموارد البشرية 3-دار321

 تخصص 3 - إجباري إدارة العمليات 3-دار322

 تخصص 3 - إجباري إدارة الخطر والتامين -3دار323

 تخصص 3 - إجباري إدارة العالقات العامة 3-دار324

 تخصص 3 - إجباري إدارة المشاريع 3دار325

 تخصص 3 2-مال201 إجباري إدارة المؤسسات المالية 3-دار 326

 

 

 المستوى

6 

 

 متطلب كلية 3 3-دار322 إجباري بحوث العمليات 3-كمي301

 متطلب كلية 3 - إجباري العلمي مناهج البحث 3-دار304

 تخصص 3 - إجباري إدارة سالسل التوريد 3-دار327

 تخصص 3 - إجباري نظرية المنظمة 3-دار328

 تخصص 3 3-نما 235 إجباري التجارة االلكترونية 3-تسق368

 تخصص 3 - إجباري إدارة التغيير 3-دار 329

 

 

 المستوى

7 

 

 تخصص 3 - إجباري دارسة الجدوى وتقييم المشروعات 3-دار 420

 تخصص 3 - إجباري االقتصاد االداري 2-قصد  421  

 تخصص 3 3-حسب 210 إجباري المحاسبة االدارية 3-حسب 410

 تخصص 3 - إجباري اساسيات االستثمار 3--مال  452

 تخصص 3 3-دار321 إجباري إدارة الجودة الشاملة 3-دار 423

 تخصص 3 - إجباري الدولية االعمال إدارة 3-دار 424

 

 المستوى

8 

 

 تخصص 3 - إجباري إدارة المعرفة 3-دار 425

 تخصص 3 - إجباري االستراتيجيةاالدارة  3-دار 426

 تخصص 3 3-دار304 إجباري التدريب التعاوني 3-دار 427

 حسب الحاجة تدرج المزيد من المستوياا *

 ر  مسار ) دن وجد(مقررات جدول ل نضف*  *

 :. توصيف مقررات البرنامج3
 .وفق شمولج المررز الوطني للتقويم واالعتماد األراديمي ض  الرابط اإللكتروشي للتوصيف التفصيلي لجمي  مقررات البرشامج

 ال يوجد

 :. مصفوفة مخرجات التعلم للبرنامج4
 مستويات التالية:لل المقررات وفقا  لبرشامج وا قم بالربط بين ر  من مخرجات تعلم 

 (التمكن= مستوى  ت،  الممارسة= مستوى  ر،  التأسيس= مستوى  س) 

 

 المقررات

  التعلم للبرنامجمخرجات 

  الكفاءات المهارات المعارف

 4ك 3.ك 2ك 1ك ..م 2م 2م 1م ..ع 2ع 2ع 1ع

   س    س    س  المدخل للثقافة االسالمية
   س    س    س  المهارات اللغوية

   س    س     س مهارات التعلم والتفكير والبحث

  س     س     س مبادئ اإلدارة 

    ر       س  اللغة اإلنجليزية

   س        س  حاسب آلي

  س    س    س   مبادئ االقتصاد الجزئي

             

  ر         س  (2ثقافة إسالمية )
  ر         س  التحرير العربي 

  س    س    س   الرياضيات االدارية
   ر س  ر      ر مهارات االتصال
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 المقررات

  التعلم للبرنامجمخرجات 

  الكفاءات المهارات المعارف

 4ك 3.ك 2ك 1ك ..م 2م 2م 1م ..ع 2ع 2ع 1ع

  س    ر    س   مبادئي االقتصاد الكلي
    س  ر     س  اللغة اإلنجليزية لإلعمال

  س    ر    س   1-مبادئي المحاسبة

             

    ر       س  (3ثقافة إسالمية )
  ر     ر     س ريادة االعمال

  ر    ت    س   االحصاء ئمباد
  ر     ر     س التسويق ئمباد

  ر      ر    س اإلدارة المالية
  ر     ر   س   المدخل إلى القانون
  ر     ر     س أصول االدارة

             

  ر         س  (4ثقافة إسالمية )

  ر     ر   س   قانون الشركات

  ر     ر    ر  السلوك التنظيمي

  ر    ر    س   محاسبة التكاليف

   ر    ر    ر  إدارة التسويق

   ر    ر    ر  نظم المعلومات االدارية

             

   ت    ت    ت  إدارة الموارد البشرية

  ت    ت     ت  إدارة العمليات

   ت    ت    ت  إدارة الخطر والتامين

   ت     ت   ت  إدارة العالقات العامة

  ت      ت   ت  إدارة المشاريع

   ت     ت   ت  إدارة المؤسسات المالية

             

  ت    ت    ت   بحوث العمليات

  ت     ت   ت   العلمي مناهج البحث

  ت    ت      ت إدارة سالسل التوريد

  ت      ت   ت ت نظرية المنظمة

   ت    ت     ت التجارة االلكترونية

  ت     ت    ت  إدارة التغيير

             

دارسة الجدوى وتقييم 

 المشروعات

 
   ت 

 ت
 

 ت 
  

 

    ت   ت   ت   االقتصاد االداري

  ت    ت    ت   المحاسبة االدارية

    ت  ت    ت   اساسيات االستثمار

   ت     ت   ت  إدارة الجودة الشاملة

   ت     ت   ت  الدولية االعمال إدارة

             

   ت    ت    ت  إدارة المعرفة
   ت    ت    ت  االدارة االستراتيجية
  ت ت ت         التدريب التعاوني

 يتم دضافة جدول منفص  لك  مسار ) دن وجد( *
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 للبرنامج.لتحقيق مخرجات التعلم  والتعلم المستخدمةاستراتيجيات التعليم  .5
المناسللبة لتحقيللق متضللمنة األششللطة الصللفية وال صللفية والخبللرات والمواقللف التعليميللة المختلفللة سياسللات واسللتراتيجيات التعللليم والللتعلم صللف 

 في ر  مجال من مجاالتها. التعلم المستهدفةمخرجات 
 استراتيجيات التعليم مجال مخرجات التعلم

 المعارف 

 محاضرات -

 والعصف الذهني مناقشات داخل المحاضرات -

 واجبات فردية وجماعية -

 عروض تقديمية للمشاريع البحثية -

 المهارات 

 محاضرات -

 والعصف الذهني مناقشات داخل المحاضرات -

 واجبات فردية وجماعية -

 تعليم إلكتروني -

 واجبات جماعية قصيرة/ ورقية فصلية -

 عروض تقديمية للمشاريع البحثية -

 حلقات نقاشية واستخدام تقنية المعلومات في التحليل وعرض التقارير -

 الكفاءات 

 محاضرات -

 واجبات فردية وجماعية -

 تعليم إلكتروني -

 خدام التطبيقات العملية المنزليةطريقة التعلم الذاتي باست -

 واجبات جماعية قصيرة/ ورقية فصلية --

 حلقات نقاشية واستخدام تقنية المعلومات في التحليل وعرض التقارير -
 

  طرق تقييم مخرجات التعلم للبرنامج .6
مخرجات التعلم المستهدفة فلي رل  مجلال الط ب لارتساب للتحقق من  غير مباشرة( )مباشرة، صف سياسات ونساليب وطريق التقويم المستخدمة

  من مجاالتها.
مجال مخرجات 

 التعلم

 طريقة القياس طرق التقييم

 غير مباشرة مباشرة

 المعارف

  مباشرة الفصلية والنهائيةاالختبارات تقييم  -

تقييم الممتحن الخارجي للبرنامج لالختبارات 

 النهائية

 غير مباشرة 

  مباشرة الواجباتتقييم  -

  مباشرة اختبار قياس نواتج تعلم البرنامج.

استطالع أعضاء هيئة التدريس وارباب العمل 

 البرنامج.تقييم لنواتج تعلم ل

 غير مباشرة 

  مباشرة مناقشة مجموعة العمل  -

تقويم المهارات األساسية في تقنية المعلومات  -

 من خالل األعمال العلمية 
  مباشرة

 غير مباشرة  تقييم تقدم الطالب في المقرر -

 المهارات

  مباشرة الفصلية والنهائيةاالختبارات تقييم  -

  مباشرة الواجباتتقييم  -

 غير مباشرة  نتيجة اختبار قياس نواتج تعلم البرنامج. -

  مباشرة مناقشة مجموعة العمل  -

تقويم المهارات األساسية في تقنية المعلومات  -

 من خالل األعمال العلمية 

  مباشرة

 غير مباشرة  تقييم تقدم الطالب في المقرر -

 غير مباشرة  تقييم المستفيدين من البرنامج )استطالع( -

 الكفاءات

  مباشرة الفصلية والنهائيةاالختبارات تقييم  -

  مباشرة الواجباتتقييم  -

 غير مباشرة  نتيجة اختبار قياس نواتج تعلم البرنامج. -

 غير مباشرة  تقييم المستفيدين من البرنامج )استطالع( -
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 والدعم الطالبي. القبول د

 . متطلبات القبول بالبرنامج1

  70ان ال تقل النسبة الموزونة لطالب المسار العلمي عن % 

  75ان ال تقل النسبة الموزونة لطالب المسار االدبي عن% 

 شروط القبول العامة بجامعة نجران 

 :الجددلطالب والتهيئة ل برامج توجيه. 2

عقد لقاءات مع الطالب المستجدين في بداية كل فصل دراسي، حيث يتم فيه تعريفهم باألنظمة واللاوائح األكاديمياة وشارح آلياات 

 األكاديمي.اإلرشاد 

 خدمات اإلرشاد. 3
 ( االجتماعي، النفسي، المهني، األراديمي) 

ويشمل ذلك التوجيه العام مثل التحويل بين األقسام  / الطالبات،وحدة لإلرشاد األكاديمي تقدم النصح للطلبة بالقسميوجد  

 الخ  .... واالعتذار عن الدراسة

واالستشارات الفردية بين الطلبة  المهني،وعلى مستوى القسم يتم تقديم التوجيه والمشورة في اختيار المواد والتخطيط  

 . واألساتذة في المقررات من خالل الساعات المكتبية التي يحددها كل أعضاء هيئة التدريس في بداية كل فصل دراسي

 م والتفاعل مع المشكالت التي يطرحوهااللقاء بالطالب بشكل فصلى من قبل إدارة القس 

توزيع جميع الطالب على المرشدين األكاديميين بحد أقصى عشرة طالب لكل مرشد لتتبع الحالة الدراسية للطالب  

اإلعالن عن الساعات المكتبية بحيث يكون جزء منها مخصص لإلرشاد ومحاولة حل أي مشكلة دراسية تواجهه.

 اعدة الطالب.األكاديمي والجزء اآلخر لمس

 إجراءات االرشاد المهني: 

مهنية ال الطالب مهاراتوتطوير على ترسيخ اختياراتهم المهنية  طالب أداة االعمالإلى مساعدة تهدف إجراءات االرشاد المهني 

 االتي:الحقول المهنية من خالل للدخول في  إعادة تقييم ميولهم واستعداداتهم وعلى التخطيطباإلضافة إلى والمتخصصة 

 .بينهما والمواءمة ابكل متطلباتهفي المؤسسات اإلدارية العمل  وفهم طرق على فهم ذاته الطالب مساعدة -

 في الوظائف اإلداريةمتطلبات وشروط النجاح حث الطالب على استيعاب  -

 الوظيفية المتاحة في سوق العمل المحلي.وعيوب الفرص  مميزات توضيح -

 إجراءات االرشاد النفسي:

على الوصول إلى حل للمشكالت والصعوبات التي  طالب إدارة االعمالمساعدة النفسي في يتمثل الهدف الرئيس لإلرشاد 

                         هم اثناء الدراسة وتمثل تلك اإلجراءات في االتي:                     تواجه

 استغاللها.قدراته وإمكانياته، وكيفية  مساعدة الطالب عن طريق عمليات النقاش والحوار لمعرفة -

االرتياح في الكشف عن مكنونات نفسه وإخراج ب يحس فيها الطالبيتميز بالثقة والسرية مناسب للطالب وفير مناخ ت -

 الطالب.المشاعر خاصةُ السلبية منها، والتي يصعب التعبير عنها أمام 

المشكالت التي تواجه  ألكاديمي مع كل طالب لوحده لمعرفةتحديد أوقات معينة في الجدول الدراسي لجلوس المرشد ا -

 . األسرة أو األصدقاء والمجتمع بها والتي ال يقوم باشراك الطالب

علما بانه في حالة عدم تحسن الطالب يتم التنسيق ما بين القسم ووحدة االرشاد النفسي المختصة. وفي حاالت االرشاد  -

                                    زية لإلرشاد االكاديمي بالجامعة.المعقدة ينسق القسم مع الوحدة المرك
 

 دعم ذوي االحتياجات الخاصة. 4
 .... (.. نوالتعلم،  لوي اإلعاقة، الموهوب ئو)بطي

 واالستماعآراءهم  يقوم البرنامج عن طريق المرشد األكاديمي بالبرنامج والكلية مناقشة الطالب بطيئو التعلم وأخذ 

 البرنامج.بالتنسيق مع منسق اإلرشاد في  مشكالتهموضع خطة لمعالجة ولمقترحاتهم 

  عند وجود حاالت خاصة تحتاج إلى اخصائي نفسي أو اجتماعي أو طبي يقوم البرنامج برفع الحالة الى الجهات المختصة

 بالجامعة لتقديم المساعدة.

 لكلية باكتشاف الموهوبين والمبدعين في مختلف النواحي ورفع يقوم البرنامج بالتنسيق مع مسؤول النشاط الطالبي با

أسماءهم إلى مدير وحدة اإلرشاد األكاديمي. كما يتم تشجيع الموهوبين والمبدعين في االشتراك في دورات لتطوير قدراتهم 

 .الذهنية واإلبداعية واالبتكارية، وتكريم الطالب الموهوبين والمبدعين في حفل فصلي داخل الكلية
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  :ونوالموظفهيئة التدريس  .هـ
 اإلداريين والفنيين.و هيئة التدريساالحتياجات من  .1

 المرتبة العلمية

 التخصص
المتطلبات والمهارات 

 الخاصة

 *العدد المطلوب

 إناث ذكور الدقيق العام
المجمو

 ع

 إدارة أعمال إدارة أعمال ستاذأ

 سالمقدرة على التدري

العليا  تفي الدراسا

واالشراف على البحوث 

العلمية للماجستير 

 والدكتوراه

3 3 6 

 إدارة أعمال إدارة أعمال أستاذ مشارك

 سالمقدرة على التدري

العليا  تفي الدراسا

واالشراف على البحوث 

العلمية للماجستير 

 والدكتوراه

4 4 8 

 إدارة أعمال إدارة أعمال أستاذ مساعد

المقدرة على استخدام 

وسائل التعليم 

وخبرة في  االلكترونية

 اعمال الجودة

9 10 19 

 محاضر
المقدرة على استخدام  - -

 الحاسب االلي
7 9 16 

 11 6 5  - - معيد

الفنيون ومساعدو 

 المعامل
- - - - - - 

 سكرتارية إدارة اعمال الطاقم اإلداري
مهارات الحاسب االلي 

والطباعة وجدولة 

 االجتماعات
2 3 5 

 - - - - - - أخرى )حدد(

 التطوير المهني  .2

 حديثي التعيينهيئة التدريس  إعداد 1.2
 زائر(جزئي نو  بدوامبما في لل  ) حديثي التعيين وضح باختصار اإلجراءات المتبعة لتأهي  هيئة التدريس الجدد

التدريس. حيث تقوم هذه اللجنة بإعداد مشرف شئون أعضاء هيئة  يرأسهايوجد بالقسم لجنة خاصة بأعضاء هيئة التدريس 

 أعضاء هيئة التدريس الجدد من خالل االتي:

 توزيع يشمل) تهيئة برنامجدراسي، ك فصل كل بداية في الجدد التدريس هيئة ألعضاء تأسيسية دورة البرنامج قدمي 

 الخ(... اإلدارية والهيئة التدريس هيئة بأعضاء وااللتقاء القسم، دليل

 واالحتياجات فيه، تقدم التي والمقررات البرنامج فلسفة وتوضيح وشرحها، وأهدافه القسم برسالة التعريف 

 فيها وإسهاماته للبرنامج واالجتماعية االقتصادية

 والمجتمعية األكاديمية ومساهماته فيه التدريس هيئة وأعضاء القسم بإنجازات التعريف 

 بالقسم المتوفرة والتسهيالت بالتجهيزات التعريف 

 .فيها مساهمته إمكانية ومدى المتاحة التطوير بفرص التعريف 

 التعريف بالبرنامج والخطة الدراسية وتوصيف المقررات ودليل البرنامج. 

 التعريف باللوائح الداخلية للجامعة والكلية. 

 تقييم أداء أعضاء هيئة التدريس وتقييم أداء الطالبتوضيح آليات  

 

 هيئة التدريسل التطوير المهني 2.2
الجواشلب  الطل ب،يم يلتق والتعليم، التعلم استراتيجيات مجالمث :  )هيئة التدريس لواألراديمي المهني  ودجراءات التطويروضح باختصار خطة  

 الخ(المهنية .... 
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اإلجراءات للقيام بعمليات التطوير المهني واألكاديمي من  بالقسم بوضع مجموعةتقوم لجنة شئون أعضاء هيئة التدريس 

 ألعضاء هيئة الدريس والهيئة المعاونة. من هذه اإلجراءات:

 العلميالبحث  مهارات تطوير حول او مؤتمرات او ورش عمل ندوات حضورإلزام أعضاء هيئة التدريس بالقسم ب 

  او خارجها )محلياً او اقليمياً( الكلية مستوى علىسواًء  فعاليتها وزيادة

والجودة  تطويرال وكالة تنظمها التي العمل وورش التدريبية بالدورات االلتحاق على التدريس هيئة أعضاء حث 

 البحث العلمي مهارات والمتعلقة بتنمية

 في مجال مهارات البحث العلمي. او اقليمية زيارات لتبادل الخبرات مع جامعات اخري محلية 

 إجراء األبحاث المشتركة التي تهدف الى تحسن العملية التعليمية وتطوير البرنامج.تشجيع أعضاء هيئة الدريس ب 

 و. مصادر التعلم والمرافق والتجهيزات
 

  مصادر التعلم. 1
 مصادر التعلم )الكتب ، المراج  ، مصادر التعلم اإللكتروشية ،مواق  اإلشترشت .... الخ( وضمان جودة آلية توفير  

 االجتماع بأعضاء هيئة التدريس لمناقشة معرفة الكتب والمراجع الحديثة وإبالغ المكتبة العامة بذلك. 

دراسي حسب مطالبة عمادة مطالبة أعضاء هيئة التدريس بحصر االحتياجات من الكتب والمراجع بداية كل عام  

 المكتبات.

 مراجعة تقارير المقررات وإعداد تقرير الكتب المطلوبة توفيرها حسب خطط تحسين المقررات )إن وجدت(  

 استخدام المكتبة العامة للجامعة. 

 إقرار المراجع والكتب المطلوبة في مجلس القسم بعد تحديدها عند توزيع المقررات 

 االشتراك في قاعدة البيانات بالجامعة بحيث يتيح الدخول فيها  

 استطالع رأي أعضاء هيئة التدريس والطالب عن جودة مصادر التعلم 

 . المرافق والتجهيزات2
 )المكتبات ، المعام  ، القاعات الدراسية ..... الخ(

 معمل حاسوب خاص بالطالب.  

 قاعات دراسية بسعات مختلفة  

 بياناتأجهزة عرض  

 سبورات ذكية  

 مكتبة خاصة بالقسم 

 مكاتب أعضاء هيئة التدريس باحتياجاتها المختلة 

 )طبقا  لطبيعة البرشامج(اإلجراءات المتبعة لضمان توافر بيئة صحية وآمنة . 3

 الخ(.…البيئة اآلمنة: اجراءات األمن السالمة المختلفة )طفايات حريق/مخارج ومنافذ اإلخالء، 

 االسعافات األولية وسيارات اإلسعافتوفير  

 تهيئة المستشفى الجامعي. 

 وتق  مسؤولية توافر بيئة صحية وآمنة على ر  من:
 إدارة البرنامج. 

 مدير إدارة الكلية. 
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 ز. إدارة البرنامج ولوائحه: 
 

 إدارة البرنامج .1

 التنظيمي للبرنامج  الهيكل 1.1
 الخ(... الدائمة اللجان الوحدات، ،، اإلدارات المجالس )متضمنا  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المستفيدين  ةمشارك 2.1
 الخ(....  ، جهات التوظيف الجمعيات العلمية المهنية،الهيئات  )الط ب، لبرشامج وتطويرهاتخطيط صف آلية تمثي  ومشاررة المستفيدين في 

 جهات التوظيف، أعضاء هيئة التدريس، الطالب الخريجين، الطالب المتوقع تخرجهم. 

 خالل اإلجراءات التالية: وذلك من

 يجري القسم مسح ميداني للتعرف على متطلبات سوق العمل والمجتمع للبرنامج. -

 يتم إجراء استطالع رأي جميع المستفيدين نهاية كل عام دراسي حول تقييم البرنامج. -

 .عقد لقاءات داخل وخارج الكلية مع أرباب العمل للمشاركة في تخطيط وتقييم وتطوير البرنامج -

 استطالع رأي الطالب الخريجين عن جودة البرنامج. -

 من خالل نتائج استطالع رأي المستفيدين يتم تحديد نقاط الضعف والعمل على تحسينها. -

منسق برانمج ماجستري إدارة  منسق قسم إدارة االعمال وكيلة قسم إدارة االعمال
 االعمال

قسم إدارة االعمالرئيس   
 

اجمللس العلمي لقسم إدارة 
 االعمال

منسقة اجلودة بقسم إدارة 
 االعمال

إدارة  ة لقسماألكادميي املرشدة
 االعمال

قسم إدارة االعمال ةمسجل  

 مشرفة األنشطة الطالبية ابلقسم

مشرفة البحوث العلمية وخدمة 
 اجملتمع

 مشرفة التخطيط والشئون املالية

 سكراترية قسم إدارة االعمال

 امني قسم إدارة االعمال

منسق اجلودة بقسم إدارة 
 االعمال

لقسم إدارة  األكادميياملرشد 
 االعمال

قسم إدارة االعمالمسجل   

 مشرف شئون املعيدين واملبتعثني

 مشرف األنشطة الطالبية ابلقسم

مشرف البحوث العلمية وخدمة 
 اجملتمع

 مشرف التخطيط والشئون املالية

 سكراترية قسم إدارة االعمال

منسقة برانمج ماجستري إدارة 
 االعمال
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 لوائح البرنامج. 2
التوظيللف، التأديللب والللت لم ضلل  قائمللة بلللوائح البرشللامج لات الع قللة والللرابط اإللكتروشللي لهللا: الئحللة القبللول والتسللجي ، الدراسللة واالختبللارات، 

 ...الخ
 الئحة الدراسة واالختبارات:

http://www.nu.edu.sa/documents/15523103/0/%D9%84%D8%A7%D8%A6%D8%AD%D

8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A9%20%D9

%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D

8%A7%D8%AA.pdf 

 شروط القبول والتسجيل:

registration/33-and-admission-of-http://www.nu.edu.sa/web/deanship 

 الئحة التوظيف: 

 https://adsc.nu.edu.sa/569 

 الئحة التأديب والتظلم:

students-isciplineregulations/d-https://ncc.nu.edu.sa/rules 

 

 

 

  

http://www.nu.edu.sa/documents/15523103/0/%D9%84%D8%A7%D8%A6%D8%AD%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A9%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA.pdf
http://www.nu.edu.sa/documents/15523103/0/%D9%84%D8%A7%D8%A6%D8%AD%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A9%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA.pdf
http://www.nu.edu.sa/documents/15523103/0/%D9%84%D8%A7%D8%A6%D8%AD%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A9%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA.pdf
http://www.nu.edu.sa/documents/15523103/0/%D9%84%D8%A7%D8%A6%D8%AD%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A9%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA.pdf
http://www.nu.edu.sa/web/deanship-of-admission-and-registration/33
http://www.nu.edu.sa/web/deanship-of-admission-and-registration/33
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 ضمان جودة البرنامج .ح
 

 .الجودة في البرنامجضمان  نظام .1
https://drive.google.com/drive/folders/1FnESqnb9czI1W11w2dQUjn18jdlK7v3Y?usp=sharing 

خالل  ومن الجودةمستوى من  يتبعها برنامج إدارة االعمال لتحقيقإلى تلك العمليات التي البرنامج يشير مصطلح ضمان جودة 

مرتفع  برنامج إدارة االعمالوأرباب العمل، وغيرهم ممن يهمهم األمر، إلى أن مستوى الجودة في  األمور،طمأنة الطلبة، أولياء 

ضمان جودة في عمليات  برنامج إدارة االعمالفي هيئة التدريس أعضاء  جميع ويتضح ذلك جليا من خالل مشاركة بالفعل.

أنشطتهم. باإلضافة إلى في مجال  األداءالتقويم الذاتي، ويتعاونون في عمليات إعداد التقارير وتحسين البرنامج من خالل عملية 

الواضحة وعمليات  واإلرشاداتفي إطار من السياسات  واإلبداع تشجيع إدارة البرنامج أعضاء هيئة التدريس على االبتكار

 ذلكونقاط الضعف من قبل المسؤولين، وتستخدم المعلومات الناتجة عن  باألخطاء االعترافيتم كما  المساءلة والمحاسبة.

دمج عمليات التقويم والتخطيط للتحسين في عمليات التخطيط علما بان إدارة البرنامج تقوم ب .كأساس لعمليات التخطيط للتحسين

 كن توضيح ذلك من خالل االتي:كما يم. التقويم العاممن عمليات المعتادة وتصبح جزءا 

 الخطة الدراسية للبرنامج. -

 توصيف البرنامج. -

 .الخاصة ببرنامج إدارة االعمال جودة الكتب والمراجع -

 .بكلية العلوم االدارية جودة المرافق والتجهيزات -

 .جودة البرنامجمراقبة  إجراءات. 2

 لتحسين وتطوير نواتج التعلم يسترشد باآلتي:

a.  شواتج تعلم البرشامج من خ ل:تقييم وتطوير 

 تقييم نواتج تعلم البرنامج بجميع المجاالت وتقييم التعلم المتحقق من خاللها. -

 مؤشرات أداء نواتج البرنامج.قياس دراسة  -

 مالحظات أعضاء هيئة التدريس والمبادرات المقدمة منهم. -

 التقرير السنوي للبرنامج.  -

 الخريجين.مؤشرات أداء الطالب واستطالع رأي  -

 استطالع أصحاب العمل. -

b. :تتم عملية تحسين استراتيجيات التدريس ونساليب التقييم بإتباع اآلتي 

 المجال المعرفي:  -1

 الموضوعات في صورة سمنارات لتحسين استراتيجيات التدريس تقديم بعض -

 تقييم السمنارات المقدمة من الطالب لتحسين أساليب التقييم.  -

 المجال اإلدراري: -2

 مشاركة الطالب في التطبيقات العملية. لتحسين استراتيجيات التدريس. -

 تقييم مشاركات الطالب في التطبيقات والحاالت العملية لتحسين أساليب التقييم. -

 للتحقق من مهارة نعضاء هيئة التدريس في استخدام استراتيجيات التدريس يتب : -3

 تقييم الطلبة للمقرر واألستاذ. -

 قرر المعني.نتيجة الطالب للم -

 تقييم الطالب الستراتيجيات التدريس. -

 التحقق من مدى فاعلية استراتيجيات التدريس من خ ل ما يرد في تقارير المقررات بشأشها.

 

 أخرى.من خالل أقسام علمية س ر  دتُ التي  البرنامج مقرراتجودة مراقبة إجراءات . 3
 وجود لجنة لإلشراف على توصيفات المقررات. -

 التوصيفات واقرارها في مجلس القسم. مراجعة -

 تقرير المقررات. -

 الفااروع بقياةو ) بشلطريه: طل ب، طالبللات(باين المقاار الارئيس للبرنااامج  التكاافؤتحقيااق اإلجاراءات المتبعاة للتأكااد مان  .4

 .األخرى

 الخطة التدريسية موحدة بين شطري الطالب والطالبات. -

يعتمد القسم على نسبة أعضاء هيئة التدريس للطالب والعبء التدريسي لكل لتحقيق التكافؤ في أعضاء هيئة التدريس  -

 عضو.

لتحقيق التكافؤ في المرافق والتجهيزات يعتمد على عدد من المؤشرات منها نسابة أجهازة الحاساب للطاالب، والساعة   -

 االستيعابية للقاعات.

 )دن وجدت(إجراءات تطبيق الضوابط المؤسسية للشراكة التعليمية والبحثية . 5
 ال توجد

   جها في عمليات التطوير.االستفادة من نتائآليات وعلى مستوى البرنامج قياس مخرجات التعلم  خطة البرنامج في  . 6
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 ( خطة قياس مخرجات تعلم برنامج إدارة االعمال:1)

 1الفصللل  مخرجات تعلم البرنامج
40-41 

 2الفص 
40-41 

 1الفص 
41-42 

 2الفص 
41-42 

 1الفص 
42-43 

 2الفص 
42-43 

 1الفص 
43-44 

 2الفص 
43-44 

يعرررررررررهيم والمررررررررر  ي   وال ررررررررر    
 واق وعررررررر  وفي يررررررري   ررررررر    وه  

 وفعل ل.

√    √    

م وا ظررر اي ور وهيررر   ل ررر   يشررره 
ور وهوت وال ايرررررررررررر   ور    يرررررررررررر  

وا حر  واعملر   والشهو ي   أي ايب 
 واح يرررررب وقاررررر   ة وعررررر  وام ررررر  
واعه يررررررر   ور  ميثيررررررر   وا ق  ررررررر  

 ورياللي 

 √    √   

يذكهم وفيس  وال ر    والح ير ي  
 ور وهيررررر   والة  ررررر  ي   وال ايررررر  
 ورح رر اي   واق    يرر  وا رر   حكرر  
واعلررررررل  رررررر  ل ييرررررر ت واق رررررر   

 واخ ص.(

  √    √  

 وال ايرر  يحرر   والشرركالتم ور وهيرر  
 والة  رر  ي   وايررم كي   واق    يرر  
وا رررر    و رررر  ل ييرررر ت والعلرررر ل 
  يرررررررر خ و  وفيرررررررر ايب واعمليرررررررر  

 وال  ي  .

   √    √ 

يليرررررررررررررثم  ررررررررررررري  وايي يررررررررررررر ت 
 واليررررررررررررررر هو ي ي ت  واخ ررررررررررررررر  
ور ررررهواوت ور وهيرررر   والة  رررر  ي  

  وال اي   وا ي يقي   واق    ي .

√ 

 

 

   √    

ي  رررررررررر  واعلميرررررررررر ت واهي  رررررررررري  
 ورح ررررررررررررررر اي   والح يررررررررررررررر ي  
 والة  ررر  ي   ور وهيررر   ررر  ل ررر ل 

   وه  وفعل ل

 √    √   

ي  و ل لع والخهي   م عمير  ك   ير   
  شم ي      ل  ل   وه  وفعل ل.

  √    √  

يعلرررررررل  م عميررررررر   رررررررل   هيررررررر  
  ل ل ع ت واعلل.

   √    √ 

ييرر خ   شرر ك  والعم لرر ت  وا ق يرر  
 وفعل لواح ي        وه  

    √    

 ( جدول مهام وطرق القياس لخطة قياس مخرجات تعلم برنامج إدارة االعمال2)

استبانات ارباب 
 العم 

استبانات الطالب 
 الحاليين

مؤشرات أداء  استبانات الخرجين
 مخرجات التعلم

مخرجات تعلم 
 المقررات

 طرق القياس

 مباشر/غير مباشر مباشر مباشر غير مباشر غير مباشر غير مباشر

 تحسيني/تحصيلي تحصيلي تحصيلي تحصيلي تحصيلي تحصيلي

 دورة القياس
 مرة واحدة

 دورة القياس
 مرة واحدة

 دورة القياس
 مرة واحدة

 دورة القياس
 مرة واحدة

 دورة القياس
 مرة واحدة

 الفترة الزمنية

جهات التدريب 
 التعاوني

طالب المقررات في 
منتصف الخطة 

ذات االرتباط  الدراسية
p 

طالب التدريب 
 التعاوني

المقررات في نهاية 
الخطة الدراسية ذات 

 Aاالرتباط

المقررات في منتصف 
الخطة الدراسية ذات 

 pاالرتباط 

 مصدر القياس

إدارة البرنامج 
 ومنسقي الجودة

 المرشد االكاديمي 
المرشدين بمساعدة 

أساتذة االكاديميين و
 المقررات الدراسية 

مقاييس التقويم لجان  التدريب التعاونيلجنة 
بمساعدة أساتذة  الذاتي

 المقررات الدراسية 

لجان القياس الفرعية 
بمساعدة أساتذة 

 المقررات الدراسية 

 مسئولي القياس

% من ارباب 60
العم  اجاباتهم موافق 

 وموافق بشدة

% من الطالب 60
اجاباتهم موافق 
 وموافق بشدة

% من الطالب 60
موافق  اجاباتهم

 وموافق بشدة

% من الطالب 60
 حققوا

% من الطالب 60
 حققوا

 قيمة التحقق

 ( تحديد فرق العمل:3)

 المجموعة رئيس اللجنة االعضاء مخرجات التعلم

 المجموعة االولي رئيس المعيار الرابع أعضاء المعيار الرابع 1ع
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 2ع

 3ع
 1م

الثانية المجموعة رئيس المعيار الثالث التعليم أعضاء المعيار الثالث  

 2م
 3م

الثالثة المجموعة رئيس المعيار الثاني أعضاء المعيار الثاني  

 1ك
 2ك

الرابعة المجموعة رئيس المعيار االو  أعضاء المعيار االو   

الخامسة المجموعة رئيس المعيار الخامس أعضاء المعيار الخامس 3ك  

 المراجعة والتدقيق والقياس منسق الجودة منسقة الجودة القياس وكتابة التقرير
 

 

 البرنامج جودة مصفوفة تقويم . 7

 توقيت التقويم التقويم ةقيطر مصدر التقويم التقويم تمجاال

 نهاية الفصل الدراسي استطالع الطالب جودة األداء التدريسي والمقررات -1

أعضاء هيئة التدريس، الطالب  تقييم البرنامج -2

 الخريجين، جهات التوظيف

 نهاية الفصل الدراسي استطالع

 نهاية الفصل الدراسي استطالع أعضاء هيئة التدريس، الطالب تقييم مصادر التعلم والمرافق والتجهيزات -3

 نهاية العام الدراسي استطالع أعضاء هيئة التدريس تقييم قيادة البرنامج  -4

هيئة قيادات البرنامج وأعضاء  تقييم أداء أعضاء هيئة التدريس -5

 التدريس

النظام الموحد لتقييم أعضاء هيئة 

 التدريس

 نهاية العام الدراسي

 نهاية الفصل الدراسي تقارير المقررات واستطالع الطالب الطالب وقيادات البرنامج فاعلية التدريس -6

 نهاية الفصل الدراسي استطالع الخريجين الطالب الخريجين تقييم فاعلية الخبرة الميدانية -7

 نهاية الفصل الدراسي استطالع الطالب جودة األداء التدريسي والمقررات -1

أعضاء هيئة التدريس، الطالب  تقييم البرنامج -2

 الخريجين، جهات التوظيف

 نهاية الفصل الدراسي استطالع

 الخ(الشرارات ....  الخدمات، التعلم،، مصادر تقويموال التدريسفاعلية  البرشامج، )قيادة مجاالت التقويم

 .... الخ( ، المراج  المستق الموظفين اإلداريين، البرشامج،قيادات  التدريس،هيئة  ،ونالخريج الط ب،)  مصدر التقويم

 الخ(......... المقاب ت ، الزيارات ، استط عات الرني، ) التقويم طريقة

 )بداية الفص  الدراسي، شهاية العام األراديمي ......... الخ( توقيت التقويم

 

 *مخرجات تعلم البرنامج. 5
 المعارف

 : المفاهيم والمبادئ والقواعد األساسية في إدارة األعمال.يعرف 1ع

البحااث العلمااي والحاسااب اآللااي  وأساااليبواالشاارافية الماليااة واإلنتاجيااة : الوظااائف اإلداريااة ومهااام اإلدارات يشاارح 2ع

 وقواعد اللغة العربية واإلنجليزية والثقافة اإلسالمية

يااذكر: األسااس والمبااادئ المحاساابية واإلداريااة واالقتصااادية والماليااة واإلحصااائية والقانونيااة التااي تحكاام العماال فااي  3ع

 مؤسسات القطاع الخاص.(

 المهارات

باسااتخدام  االعمااالوالساالوكية والقانونيااة التااي تواجااه مؤسسااات واالقتصااادية المشااكالت: اإلداريااة والماليااة  يحاادد 1م

 األساليب العلمية المناسبة.
اإلداريااة واالقتصااادية والماليااة والتسااويقية والقانونيااة اإلجااراءات الخطااط االسااتراتيجيات وبااين السياسااات و :يميااز 2م

 ومهارات اللغة العربية واالنجليزية والثقافة اإلسالمية .
 واالقتصادية واإلدارية في مجال إدارة األعمالوالمحاسبية العمليات الرياضية واإلحصائية يطبق  3م

 الكفاءات

 بفاعلية كتابياً وشفهياً في مجال إدارة األعمال.مع االخرين يتواصل  1ك
 يستخدم شبكة المعلومات والتقنية الحديثة في إدارة األعمال 2ك
 فريق ومجموعات العمل.يعمل بفاعلية ضمن  3ك

 لبرنامج ا أداءقياس مؤشرات . 8

(  عام دراسيالفترة الزمنية لتحقيق مؤشرات األداء المستهدفة )   

 توقيت القياس طرق القياس المستوى المستهدف مؤشر األداء الرمز م

1 
KPI- P - 01  شسبة المتحقق من مؤشرات نهداف

 الخطة التشغيلية للبرشامج.
70% 

 شهاية العام الدراسي معادلة

2 KPI- P - 02  شهاية الفص  الدراسي استط ع %75تقويم الط ب لجودة خبرات اللتعلم 
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 توقيت القياس طرق القياس المستوى المستهدف مؤشر األداء الرمز م

 في البرشامج

3 KPI- P - 03 شهاية الفص  الدراسي استط ع %75 تقييم الط ب لجودة المقررات 

4 KPI- P - 04 شهاية الفص  الدراسي معادلة %50 معدل االتمام ال اهري 

5 KPI- P - 05 شهاية العام الدراسي معادلة %70 معدل استبقاء السنة األولى 

6 
KPI- P - 06  مسلللللللللتوى نداء الطللللللللل ب فلللللللللي

 االختبارات المهنية و/نو الوطنية
70% 

 شهاية العام الدراسي تقرير

7 
KPI- P - 07  توظيلللللف الخلللللريجين والتحللللللاقهم

 ببرامج الدراسات العليا
50% 

 الدراسيشهاية العام  معادلة

8 KPI- P - 08 شهاية الفص  الدراسي تقرير طالب 30 معدل عدد الط ب في الصف 

9 
KPI- P - 09  تقللللويم جهللللات التوظيللللف لكفللللاءة

 خريجي البرشامج
70% 

 شهاية العام الدراسي استط ع

10 
KPI- P - 10  رضلللللا الطللللل ب علللللن الخلللللدمات

 المقدمة
75% 

 شهاية الفص  الدراسي استط ع

11 KPI- P - 11 شهاية العام الدراسي معادلة 1:20 شسبة الط ب الى هيئة التدريس 

12 

KPI- P - 12   هيئة نعضاء النسبة المئوية لتوزي

الرتبة و الجنس حسب التدريس

مساعد، )معيد، محاضر، ن. العلمية

 ن. مشارك ونستال(

 

1:1 

 

2:4:4:2:1 

 شهاية العام الدراسي معادلة

13 
KPI- P - 13  تسلللرب هيئلللة التلللدريس ملللن شسلللبة

 البرشامج
10% 

 شهاية العام الدراسي معادلة

14 
KPI- P - 14  النسلللللبة المئويلللللة للنشلللللر العلملللللي

 ألعضاء هيئة التدريس
50% 

 شهاية العام الدراسي تقرير 

15 
KPI- P - 15   معللللدل البحللللور المنشللللورة لكلللل

 عضو هيئة تدريس
3:1 

 شهاية العام الدراسي  معادلة

16 
KPI- P - 16  معلللدل االقتباسلللات فلللي المجللل ت

 المحكمة لك  عضو هيئة تدريس
1:1 

 شهاية العام الدراسي تقرير 

17 
KPI- P - 17  رضللللا المسللللتفيدين عللللن مصللللادر

 التعلم
80% 

 شهاية العام الدراسي استط ع

 المررز الوطني للتقويم واالعتماد األراديمي  المطلوبة من مؤشراتالبما في لل  * 

   

 التوصيف بيانات اعتماد ط. 
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