
 البرامجيمتطلبات التأهل لالعتماد 

 األدلة المطلوبة المحكات

 رأي فريق المراجعة
نسبة 

 االنجاز

 األدلة والشواهد

 مكتملغير  جزئي مكتمل مكتمل

1 
الترخيص النهائي 

 للبرنامج
   √ قرار انشاء البرنامج   -

 3/1430قرار مجلس التعليم العالي رقم  100%

2 
التوافق مع اإلطار 

 السعودي للمؤهالت

تقرير اتساق البرنامج مع متطلبات اإلطار  -

 السعودي للمؤهالت
√   

جميع النماذج المستخدمة للبرنامج و المقررات مطابقة لنماذج  100%

 المركز الوطني للقياس و التقويم

3 
توفر متطلبات 

 االعتماد المؤسسي

حصول الجامعة على االعتماد  -

 المؤسسي أو تأهلها لالعتماد
√   

 قرار حصول الجامعة على االعتماد المؤسسي 100%

4 

األدلة التعريفية 

للطالب وهيئة 

 التدريس  

األدلة التعريفية المقدمة لكل من الطالب وهيئة 

 التدريس متضمنة:

 الدليل التعريفي للبرنامج4/1 -

√   

100%  

 

 

 

 

 

 

 األدلة التعريفية للبرنامج و هي متوفرة جميع تم عمل

 %100   √ القبول والتسجيل4/2 -

 %100   √ الئحة الدراسة واالختبارات4/3 -

   √ خدمات التوجيه واالرشاد 4/4 -
100% 

   √ الحقوق والواجبات4/5 -
100% 

 الشكاوى والتظلمات4/6 -
√   

100% 

   √ دليل نظام الجودة بالبرنامج 5/1 - 5
 يوجد دليل نظام الجودة بالبرنامج 100%



نظام ضمان الجودة 

بالبرنامج وتقارير 

 األداء الخاصة به

دليل سياسات وإجراءات إقرار وتعديل 5/2 -

البرنامج والمقررات الدراسية )متضمن 

 مصفوفة الصالحيات على كافة المستويات(

√   

جميع اإلجراءات او الخطوات الخاصة بتعديل البرنامج او  100%

تتم طبقا إلجراءات و لوائح وكالة الجامعة للشئون المقررات 

 التعليمية و كذلك يتم مناقشتها بمجلس القسم طبقا لهذه التعليمات

التقارير السنوية للبرنامج آلخر عامين 5/3 -

وفق نموذج المركز الوطني للتقويم واالعتماد 

 المطور

 

√   

و  1439/1440يوجد التقارير السنوية للعامين الجامعيين  100%

طبقا لنماذج المركز الوطني للقياس و التقويم  1440/1441

 2018آلخر اعتماد له اصدار ديسمبر 

تقارير المقررات الدراسية بالبرنامج آلخر 5/4 -

عامين وفق نموذج المركز الوطني للتقويم 

واالعتماد المطور )تقرير واحد لكل مقرر 

 سنويا(

 

 √  

طبقا لنماذج المركز الوطني للقياس و  يوجد تقارير المقررات 100%

 2018التقويم آلخر اعتماد له اصدار ديسمبر 

تقرير نتائج استطالعات الرأي لذوي  5/5 -

العالقة )الطالب، الخريجين، جهات التوظيف، 

 هيئة التدريس، الموظفين(

√   

 ،الخريجين الطالب،) العالقة لذوي الرأي استطالعات نتائج تقرير 100%

و جاري عمل استطالعات اراء جهات  (الموظفين التدريس، هيئة

 التوظيف

6 
توصيف البرنامج 

 والمقررات الدراسية

توصيف البرنامج وفقا لنموذج المركز  6/1 -

 الوطني 

توصيف المقررات للبرنامج مصنفة طبقا  6/2 -

 المستويات

√   

وفقا للمركز القومي  يوجد توصيف البرنامج و توصيف المقررات 100%

 للتقويم و االعتماد

7 

خطة قياس مخرجات 

التعلم وتقارير 

 القياس

 خطة قياس مخرجات التعلم  1 /7 -

تقرير قياس جميع مخرجات التعلم  7/2 -

 بالبرنامج

 √  

 4يوجد خطة موصى بها من مجلس القسم تم بموجبها قياس  50%

 هـ1439/1440مخرجات تعلم خاصة بالمعرفة للعام 

8 
تخرج الطلبة )دفعة 

 واحدة على األقل(

بيان بعدد الدفعات التي تخرجت من البرنامج  -

 وأعداد الطلبة في كل دفعة.
  √ 

 ال يوجد خريجين بالبرنامج حتى االن 0%

9 
اللجنة االستشارية 

 للبرنامج

 تشكيل اللجنة ومهامها 9/1 -

 
 √  

تشكيل اللجنة تم مناقشة االمر في مجلس القسم و الموافقة على  40%

 االستشارية

 √   تقرير عن أداء اللجنة ومخرجاتها. 9/2 -
 لم يتم التشكيل بعد 0%

10 

مؤشرات األداء 

الرئيسية والمقارنة 

 المرجعية   

تقرير قياس مؤشرات األداء والمقارنة  -

 المرجعية آلخر ثالث سنوات
 √  

للعامين  قياس مؤشرات األداء والمقارنة المرجعيةيوجد تقارير  60%

 1440/1441و  1439/1440الجامعيين 



11 
الدراسة الذاتية 

 للبرنامج

مقاييس التقويم الذاتي )مع مراعاة أال  11/1 -

يقل التقييم عن ثالث نجوم لكل محك من 

 المحكات الرئيسية التي حددها المركز(

√   100% 

 ثالث عن التقييم يقل أال مراعاة مع) الذاتي التقويم مقاييسيوجد 

 (المركز حددها التي الرئيسية المحكات من محك لكل نجوم

 تقرير الدراسة الذاتية للبرنامج 11/2 -

األدلة والشواهد الخاصة بتقرير  11/3 -

 الدراسة الذاتية

√   100% 

هـ و جاري  1439/1440يوجد تقرير الدراسة الذاتية عن العام 

العام العمل على االنتهاء من تقرير الدراسة الذاتية عن 

1440/1441 

 

 

 


