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 البرامجيمتطلبات التأهل لالعتماد 

 نظم المعلومات االدارية –برنامج إدارة األعمال 

 األدلة المطلوبة المحكات
 رأي فريق المراجعة

نسبة 

 االنجاز
 األدلة والشواهد

 مكتملغير  جزئي مكتمل مكتمل

1 
الترخيص النهائي 

 للبرنامج
     قرار انشاء البرنامج   -

100

% 
 1430 /3قرار المجلس التعليم العالي رقم 

2 
 التوافق مع اإلطار

 للمؤهالتالسعودي 

تقرير اتساق البرنامج مع  -

متطلبات اإلطار السعودي 

 للمؤهالت

    
100

% 

جميع النماذج المستخدمة للبرنامج والمقررات 

 المركز الوطني للقياس والتقويمطبقاً لنماذج 

3 

توفر متطلبات 

االعتماد 

 المؤسسي

حصول الجامعة على االعتماد  -

 المؤسسي أو تأهلها لالعتماد
  

  
100

% 
 قرار حصول الجامعة على االعتماد المؤسسي

4 

األدلة التعريفية 

للطالب وهيئة 

 التدريس  

األدلة التعريفية المقدمة لكل من 

 التدريس متضمنة:الطالب وهيئة 

 الدليل التعريفي للبرنامج4/1 -

    
100

% 

الدليل التعريفي لبرنامج نظم المعلومات 

 اإلدارية.

     القبول والتسجيل4/2 -
100

% 
 التقديم مركزي عمادة القبول والتسجيل

     الئحة الدراسة واالختبارات4/3 -
100

% 
 الئحة الدراسة واالختبارات جامعة المجمعة

     خدمات التوجيه واالرشاد 4/4 -
100

% 
 نماذج االرشاد االكاديمي للطالب بالقسم

     الحقوق والواجبات4/5 -
100

% 
 حقوق وواجبات الطالب بالئحة جامعة المجمعة

 شكاوى وتظلمات الطالب بالئحة جامعة المجمعة     100% الشكاوى والتظلمات4/6 -
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5 

نظام ضمان 

الجودة 

بالبرنامج 

وتقارير األداء 

 الخاصة به

     بالبرنامج  دةليل نظام الجود5/1 -
100

% 

دليل نظام الجودة لبرنامج نظم المعلومات 

 االدارية

دليل سياسات وإجراءات إقرار 5/2 -

وتعديل البرنامج والمقررات 

الدراسية )متضمن مصفوفة 

 الصالحيات على كافة المستويات(

    50% 

خطوات اجراء أو تعديل في البرنامج أو 

المقررات للبرنامج تتم طبقاً إلجراءات ولوائح 

وطبقاً لتعليمات وكالة الجامعة للشؤون التعليمية 

  الوكالة يتم مناقشتها بمجلس القسم

التقارير السنوية للبرنامج 5/3 -

آلخر عامين وفق نموذج المركز 

 الوطني للتقويم واالعتماد المطور

    
100

% 

نماذج التقارير السنوية للبرنامج طبقاً لنماذج 

المركز الوطني للقياس والتقويم طبقاً آلخر 

 2018اعتماد له اصدار ديسمبر 

تقارير المقررات الدراسية 5/4 -

بالبرنامج آلخر عامين وفق نموذج 

المركز الوطني للتقويم واالعتماد 

المطور )تقرير واحد لكل مقرر 

 سنويا(

    
100

% 

نماذج التقارير المقررات الدراسية  للبرنامج 

طبقاً لنماذج المركز الوطني للقياس والتقويم 

 2018طبقاً آلخر اعتماد له اصدار ديسمبر 

تقرير نتائج استطالعات  5/5 -

الرأي لذوي العالقة )الطالب، 

الخريجين، جهات التوظيف، هيئة 

  التدريس، الموظفين(

    80% 
استطالعات جهات التوظيف وجاري ناقص 

 تنفيذ استطالع اراء جهات التوظيف

 آلخر سنتين 5/6 -
 

    
100

% 
 جميع نماذج والتقرير المتعلقة بالبرنامج آلخر سنتان

6 

توصيف 

البرنامج 

والمقررات 

 الدراسية

توصيف البرنامج وفقا  6/1 -

 لنموذج المركز الوطني 
    

100

% 

وفق المركز القومي نموذج توصيف البرنامج 

 للتقويم واالعتماد

توصيف المقررات للبرنامج  6/2 -

 مصنفة طبقا المستويات
    

100

% 

نماذج توصيف مقررات البرنامج مصنفة 

 ثماني مستويات طبقاً لمستويات البرنامج
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7 

خطة قياس 

مخرجات 

التعلم وتقارير 

 القياس

     خطة قياس مخرجات التعلم  1 /7 -
100

% 

خطة قياس مخرجات التعلم للبرنامج لكل فصل 

 دراسي 

تقرير قياس جميع مخرجات  7/2 -

 التعلم بالبرنامج
    70% 

تقارير قياس مخرجات تعلم البرنامج ومحضر 

 اعتمادها بالقسم

8 

تخرج الطلبة 

)دفعة واحدة 

 على األقل(

بيان بعدد الدفعات التي تخرجت  -

كل  من البرنامج وأعداد الطلبة في

 دفعة.

    
100

% 
 

9 

اللجنة 

االستشارية 

 للبرنامج

 تشكيل اللجنة ومهامها 9/1 -
 

    
100

% 
 قرار انشاء اللجنة ومحضر اعتمادها من القسم

تقرير عن أداء اللجنة  9/2 -

 ومخرجاتها.
    

100

% 

تقرير أداء اللجنة ونتائج مناقشة مخرجاتها 

 بمحضر القسم

10 

مؤشرات 

األداء الرئيسية 

والمقارنة 

 المرجعية   

تقرير قياس مؤشرات األداء  -

 والمقارنة المرجعية آلخر ثالث سنوات
    

100

% 
 نموذج قياس مؤشرات األداء 

11 
الدراسة الذاتية 

 للبرنامج

مقاييس التقويم الذاتي )مع  11/1 -

مراعاة أال يقل التقييم عن ثالث نجوم 

المحكات الرئيسية التي لكل محك من 

 حددها المركز(

    
100

% 

الدراسة الذاتية لبرنامج نظم المعلومات 

 االدارية

تقرير الدراسة الذاتية  11/2 -

 للبرنامج
    

100

% 

الدراسة الذاتية لبرنامج نظم المعلومات 

 اإلدارية وملحقاتها 

األدلة والشواهد الخاصة  11/3 -

 بتقرير الدراسة الذاتية
    

100

% 

الدراسة الذاتية لبرنامج نظم المعلومات 

 اإلدارية وملحقاتها
 


