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ملخص املرشوع

يهدف املرشوع إىل تأهيل )18( برنامجا بالجامعة لالعتامد األكادميي، وفق العنارص اآلتية:

- عقد )5( محارضات لكافة الربامج.

- عقد )5( ورش عمل نوعية للربامج.

- تعيــن مراجــع لــكل برنامــج أكادميــي مــن قبــل عــامدة التطويــر األكادميــي والجــودة للدعــم والتأهيــل 

واملتابعة.

- تحديد إجراءات إعداد الربامج مللفات االعتامد الربامجي.

مقدمة

ــة بهــا، وبعــد أن حصــل )11( برنامجــا عــى  يف إطــار توجــه الجامعــة العتــامد كافــة الربامــج األكادميي

االعتــامد األكادميــي املحــي والــدويل، وجــاري العمــل عــى جدولــة تنفيــذ زيــارات اعتــامد )13( برنامجــا، 

فقــد متــت مخاطبــة هيئــة تقويــم التعليــم والتدريــب بشــأن التعاقــد العتــامد )18( برنامجــا جديــدا. 

وحتــى يتــم إعــداد ملفــات االعتــامد األكادميــي لتلــك الربامــج عــى النحــو املطلــوب، فقــد تــم إعــداد 

ــج املحــددة يف هــذا املقــرح  ــامد األكادميــي للربام ــق االعت مقــرح املــرشوع الحــايل للوصــول إىل تحقي

وفــق خطــة زمنيــة محــددة العنــارص مــن حيــث التوقيــت واملهــام والقامئــن بتنفيــذ مراحــل املــرشوع.

أهداف املرشوع

يسعى هذا املرشوع إىل تحقيق األهداف اآلتية:

- نرش ثقافة الجودة بكليات الجامعة.

- زيادة عدد الربامج املعتمدة بالجامعة مبا يحقق مؤرشات أدائها.

- بناء نظام حقيقي ودائم لضامن الجودة بكليات الجامعة. 

- تقدم الجامعة يف التصنيف الدويل واملحي.

- االرتقاء بخربات ومهارات منسويب كليات الجامعة يف مجال االعتامد األكادميي. 

ــارش لفــرق العمــل بالربامــج مــن أجــل اســتيفاء وضــامن جــودة ملفــات  ــي املب ــم الدعــم الفن -  تقدي

ــامد الربامجــي. االعت

الربامج املستهدفة من املرشوع املقرتح

يستهدف املرشوع املقرح تأهيل الربامج املذكورة يف الجدول أدناه للحصول عى االعتامد األكادميي.

جدول )1( قامئة الربامج املرشحة من قبل الكليات للتعاقد مع املركز الوطني للتقويم واالعتامد 

األكادميي

املقر الرئيسالكليةاملستوىالربنامجم

العلوم الطبية بكالوريوستقنية األسنان1

التطبيقية 

خميس مشيط

أبهاالعلومبكالوريوسالكيمياء  2

الفيزياء3

الرياضيات4

األحياء5

ماجستريالكيمياء  6

الفيزياء7

الرياضيات8

األحياء9

الرشيعةماجستريالقرآن وعلومه10

السنة وعلومها11

العقيدة واملذاهب 12

املعارصة

الفقه13

أصول الفقه14

األنظمة15

الربيةماجسترياإلدارة واإلرشاف الربوي   16

املناهج وطرق تدريس 17

العلوم

دكتوراه

املناهج وطرق التدريس 18

العامة
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مكونات املرشوع املقرتح

يتضمــن املقــرح ثالثــة مكونــات أساســية، هــي أوال: عقــد محــارضات مــع كافــة الربامــج )حســب اللغــة التــي يتــم 

بهــا التدريــس بالربنامــج( وذلــك للتعريــف باملوضوعــات العامــة ذات الصلــة باالعتــامد الربامجــي. ثانيــا: تنفيــذ برامــج 

تدريبيــة وورش عمــل نوعيــة حــول امللفــات التــي يجــب عــى الربامــج تجهيزهــا وفقــا ملتطلبــات االعتــامد الربامجــي، 

وأخــريا تقديــم الدعــم الفنــي لفــرق العمــل بالربامــج بشــكل مبــارش عــن طريــق مستشــاري العــامدة الذيــن ســيتم 

تعيينهــم لدعــم الربامــج ومتابعتهــا، وذلــك بهــدف مســاعدتهم عــى إعــداد ملفــات االعتــامد الربامجــي. وميكــن عــرض 

النقــاط الرئيســة لتلــك املكونــات بصــورة موجــزة فيــام يــي:

أوال: املحارضات 

سيتم عقد )5( محارضات مع كافة الربامج، وذلك لعرض ومناقشة املوضوعات اآلتية:

1. متطلبات االعتامد الربامجي/ األدلة التعريفية للربنامج.

2. مخرجات التعلم للربنامج / مخرجات التعلم للمقررات.

3.  توصيف الربنامج واملقررات الدراسية.

4. التقرير السنوي للربنامج/ تقارير املقررات/ تحليل دفعات الربنامج.

5. مقاييس التقويم الذايت للربنامج/ تقرير الدراسة الذاتية للربنامج.

ثانيا: الربامج التدريبية وورش العمل

سيتم عقد )5( ورش عمل لتدريب منسويب الربامج حول متطلبات االعتامد:

1. إعداد مصفوفة قياس مخرجات التعلم للربنامج / املقررات وقياسها وتحليلها. تحليل نتائج استطالعات الرأي.

2. قياس مؤرشات األداء الرئيسة للربنامج واملقارنة املرجعية/ تحليل الدفعات التي تخرجت من الربنامج.

3. معايري مقاييس التقويم الذايت للربنامج وتقرير الدراسة الذاتية للربنامج واألدلة والشواهد.

4. تقرير الرأي املستقل والرد عليه.

5. مراجعة وثائق وملفات االعتامد.

ثالثا: إعداد وتجهيز امللفات الخاصة مبتطلبات االعتامد الربامجي

سيتم خالل )12( أسبوعا إعداد ملفات الربامج وفقا لرتيب ومضمون متطلبات االعتامد الربامجي بواسطة فرق 

العمل بالربامج ومراجعتها من قبل مستشاري العامدة، وفيام يي عرض موجز لتلك املوضوعات:

قرار إنشاء الربنامج.  -

تقرير اتساق الربنامج مع متطلبات اإلطار السعودي للمؤهالت  -

حصول الجامعة عى االعتامد املؤسيس  -

األدلة التعريفية للطالب وهيئة التدريس  -

نظام ضامن الجودة بالربنامج وتقارير األداء الخاصة به  -

توصيف الربنامج واملقررات الدراسية  -

الخطة التشغيلية للربنامج.  -

خطة قياس مخرجات التعلم وتقارير القياس  -

بيان بعدد الدفعات التي تخرجت من الربنامج )دفعة واحدة عى األقل )  -

اللجنة االستشارية للربنامج  -

مؤرشات األداء الرئيسة واملقارنة املرجعية  -

الدراسة الذاتية للربنامج  -

الخطة التنفيذية للبحث العلمي ومتابعتها )خاص بربامج الدراسات العليا(.  -

نظام اإلرشاف العلمي عى الرسائل أو املشاريع أو التدريب املهني )خاص بربامج الدراسات العليا(.  -
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الفئة املستهدفة املدرب عدد 

الساعات

موضوعات اللقاء/الورشة اليوم األسبوع م

فريق الجودة 

بالربنامج

مستشار عامدة 

التطوير األكادميي 

والجودة

3 - مقدمة عن االعتامد، وأهميته وفوائده 

وعملياته وتكوين فرق العمل، والوثائق 

الخاصة مبتطلبات االعتامد، ومناذج املركز 

الوطني للتقويم واالعتامد األكادميي

1 1 1

فريق الجودة 

بالربنامج

مستشار عامدة 

التطوير األكادميي 

والجودة

3 - األدلة التعريفية للطالب وهيئة التدريس

- توصيف الربنامج

- نظام الجودة بالربنامج

8 2 2

فريق الجودة 

بالربنامج

مستشار عامدة 

التطوير األكادميي 

والجودة

3 - إعداد توصيف املقررات الدراسية 

- قياس مخرجات تعلم املقررات

- تقييم املقاييس املتدرجة 

- إعداد تقارير املقررات الدراسية

15 3 3

فريق الجودة 

بالربنامج

مستشار عامدة 

التطوير األكادميي 

والجودة

3 - التقرير السنوي للربنامج

- تحليل مؤرشات األداء الرئيسة

- تحليل الدفعات التي تخرجت من الربنامج 

22 4 4

فريق الجودة 

بالربنامج

مستشار عامدة 

التطوير األكادميي 

والجودة

3 - مقاييس التقويم الذايت للربنامج

- تقرير الدراسة الذاتية للربنامج

30 5 5

ثانيا: الربامج التدريبية وورش العمل

ومن خاللها سيتم تنفيذ )5( ورش عمل نوعية للربامج )18(، وذلك عن طريق مستشاري عامدة التطوير األكادميي 

والجودة، من أجل تدريب منسويب الربامج عى كيفية إعداد امللفات الخاصة مبتطلبات االعتامد، وفيام يي عرض الربامج 

التدريبية وورش العمل بشكل تفصيي:

                                   جدول )3( الربامج التدريبية وورش العمل النوعية مع الربامج )18( املتقدمة لالعتامد

الفئة املستهدفة املدرب عدد 

الساعات

موضوعات اللقاء/الورشة اليوم األسبوع م

- وكيل الكلية 

للتطوير والجودة

- رئيس الربنامج 

وفريق الجودة 

مستشارو الربنامج 

من عامدة التطوير 

األكادميي والجودة

4 - مخرجات التعلم للربنامج

- مواءمة مخرجات التعلم للربنامج 

مع مخرجات التعلم املقررات والخربة 

امليدانية

- تحليل استطالعات الرأي والتقييامت 

والتقارير املبنية عى القياس والخطط 

التحسينية إلغالق دائرة الجودة. 

- مراجعة وثائق الجودة

37-35 6 1

- وكيل الكلية 

للتطوير والجودة

- رئيس الربنامج 

وفريق الجودة 

مستشارو الربنامج 

من عامدة التطوير 

األكادميي والجودة

4 - قياس مؤرشات األداء الرئيسة للربنامج 

واملقارنة املرجعية توصيف الربنامج

- تحليل الدفعات التي تخرجت من 

الربنامج

- اإلحصاءات الخاصة بالربنامج

46-45 7 2

- وكيل الكلية 

للتطوير والجودة

- رئيس الربنامج 

وفريق الجودة 

مستشارو الربنامج 

من عامدة التطوير 

األكادميي والجودة

3 ساعات 

عى مدار 

3 أيام

- مقاييس تقييم أعضاء هيئة التدريس 

- معايري تقرير الدراسة الذاتية للربنامج 

وأدلتها

50 8 3

- وكيل الكلية 

للتطوير والجودة

- رئيس الربنامج 

وفريق الجودة 

مستشارو الربنامج 

من عامدة التطوير 

األكادميي والجودة

4 - مراجعة تقرير الرأي املستقل ورد 

الربنامج عليه 

60 9 4

- وكيل الكلية 

للتطوير والجودة

- رئيس الربنامج 

وفريق الجودة

مستشارو الربنامج 

من عامدة التطوير 

األكادميي والجودة

4 - مراجعة تقرير الدراسة الذاتية 

للربنامج

- التدريب عى رفع امللفات إىل املركز 

الوطني للتقويم واالعتامد األكادميي

70 10 5

 

العرض التفصييل للمرشوع املقرتح )محددا باملهام والقامئني بها والتوقيت 

الزمني لها(

أوال: املحارضات املقدمة للربامج )18(

سيتم عقد )5( محارضات مع كافة الربامج )18( املتقدمة لالعتامد بهدف تعريفهم باملوضوعات والقضايا العامة 

ذات الصلة باالعتامد الربامجي، وفيام يي جدول بتلك املحارضات 

                                      

                                         جدول )2( املحارضات املقدمة للربامج )18( 
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ثالثا: إعداد ملفات متطلبات االعتامد الربامجي
وخالل هذه املرحلة سيتم مساعدة الربامج من قبل مستشاري العامدة عى إعداد ملفات متطلبات االعتامد الربامجي 

بواسطة فرق العمل بالربامج ومراجعتها، وذلك خالل )12( أسبوعا، وفيام يي جدول تفصيي مبراحل وخطوات إعداد ملفات 

متطلبات االعتامد الربامجي.

                           جدول )4( آليات وخطوات إعداد ملفات االعتامد األكادميي للربامج )18( املتقدمة لالعتامد

متطلبات االعتامد م

الربامجي

األسبوعاملهاماألدلة املطلوبة

إجراءات التواصل 1

املهمة

- تحديد القائم بإعداد تقرير الرأي املستقل والتواصل معه وتسليمه 3

ملفات الربنامج )من أجل مراجعتها وتسليم تقريره خالل 7 أيام(

- التواصل مع برنامج )من جامعة مرموقة( إلجراء املقارنة املرجعية 

معه 

1

الرخيص النهايئ 2

للربنامج

- تجهيز وثيقتن: األوىل قرار إنشاء الربنامج والثانية قرار اعتامد قرار إنشاء الربنامج

الربنامج من الجامعة / وزارة التعليم )واألفضل تجهيز الوثيقتن(

- إدراج الوثيقتن )بصيغة PDF( يف ملف واحد ويسمى )1- 

الرخيص النهايئ للربنامج(

1

التوافق مع اإلطار 3

السعودي للمؤهالت

تقرير اتساق الربنامج مع 

متطلبات اإلطار السعودي 

للمؤهالت

- إعداد تقرير مخترص )من صفحة واحدة( عن مدى اتساق الربنامج 

مع اإلطار السعودي للمؤهالت، وذلك للتأكيد عى ارتباط الربنامج 

باإلطار السعودي للمؤهالت ومخرجات التعلم املحددة فيه.

- إعداد مصفوفة اتساق مع مجاالت اإلطار الوطني للمؤهالت، مع 

اخذ يف االعتبار أن تشمل )100%( من مخرجات التعلم، كأفضل 

مثال.

- إعداد مصفوفة اتساق ثانية بن مخرجات تعلم الربنامج مع 

مخرجات التعلم املقررات، عى أن تتضمن هذه املصفوفة تحديد 

مستوى مخرج التعلم )س، ر، ت(

- إدراج الوثيقة )بصيغة PDF( يف ملف واحد ويسمى )2- التوافق 

مع اإلطار السعودي للمؤهالت(.

1

توفر متطلبات 4

االعتامد املؤسيس

حصول الجامعة عى 

االعتامد املؤسيس
- القبول والتسجيل

- الئحة الدراسة واالختبارات

- خدمات التوجيه واإلرشاد

- الحقوق والواجبات

- الشكاوى والتظلامت

- باإلضافة اىل أي ادلة 

أخرى بالربنامج مثل )دليل 

األستاذ- دليل نظام إدارة 

جودة الربنامج – دليل 

السلوك املهني ألعضاء هيئة 

التدريس(.

- إعداد دليل الربنامج

- تجهيز دليل القبول والتسجيل من موقع عامدة القبول والتسجيل 

وتوفري الرابط الخاص بهذا الدليل 

- تجهيز الئحة الدراسة واالختبارات 

- إعداد دليل التوجيه واإلرشاد الخاص بالطالب

-  تجهيز الئحة الحقوق والواجبات للطالب وأعضاء هيئة التدريس.

- تجهيز دليل وآلية الشكاوى والتظلامت لكل من الطالب وأعضاء 

هيئة التدريس. 

- إدراج الوثائق )بصيغة PDF( يف مجلد واحد ويسمى )4- األدلة 

التعريفية للطالب وهيئة التدريس(.

3-2

متطلبات االعتامد م

الربامجي

األسبوعاملهاماألدلة املطلوبة

نظام ضامن الجودة 5

بالربنامج وتقارير 

األداء الخاصة به

- دليل نظام الجودة 

بالربنامج

- الخطة التشغيلية للربنامج.

- دليل سياسات وإجراءات 

إقرار وتعديل الربنامج 

واملقررات الدراسية.

- التقرير السنوي للربنامج 

ألخر عامن وفقا لنموذج 

املركز الوطني

- تقارير املقررات الدراسية 

بالربنامج ألخر عامن( تقرير 

واحد لكل مقرر سنويا )

- تقرير نتائج استطالعات 

الرأي لذوي العالقة 

)الطالب، الخريجن، جهات 

التوظيف، هيئة التدريس، 

املوظفن( ألخر عامن

- إعداد دليل نظام الجودة بالربنامج.

- تجهيز دليل سياسات وإجراءات إقرار وتعديل الربنامج 

واملقررات الدراسية 

- تجهيز التقرير السنوي للربنامج ألخر عامن.

- جمع تقارير املقررات الدراسية بالربنامج ألخر عامن وتنظيمها 

يف أربعة مجلدات وفقا لكل فصل درايس ومرتبة حسب املستوى 

)مع تضمن تقارير املقررات التي يتم تدريسها من قبل أقسام 

وكليات أخرى(.

- تقرير نتائج استطالعات الرأي ألخر عامن )مطلوب 8 تقارير 

تخص: الطالب، أعضاء هيئة التدريس، جهات التوظيف، 

الخريجن، الرؤية والرسالة وأهداف الربنامج، وطالب السنوات 

النهائية، خدمات تقنية املعلومات والدعم، والبنية التحتية 

الخاصة بالنقل واألنشطة الرياضية واملوقع اإللكروين، وتقييم 

املقررات(.

- إدراج الوثائق )بصيغة PDF( يف مجلد واحد ويسمى )5- نظام 

ضامن الجودة بالربنامج وتقارير األداء الخاصة به(

8-4

توصيف الربنامج 6

واملقررات الدراسية

- توصيف الربنامج وفقا 

لنموذج املركز الوطني 

للتقويم واالعتامد األكادميي.

- توصيف املقررات الدراسية 

بالربنامج مصنفة طبقا 

للمستويات

- توفري توصيف الربنامج املعتمد من الجامعة.

- جمع توصيف املقررات الدراسية بالربنامج وتنظيمها يف 

مجلدات وفقا لكل فصل درايس ومرتبة حسب املستوى )مع 

تضمن توصيفات املقررات التي يتم تدريسها من قبل أقسام 

وكليات أخرى(.

- إرفاق الخطة الدراسية للربنامج. 

- إدراج الوثائق )بصيغة PDF( يف مجلد واحد ويسمى )6- 

توصيف الربنامج واملقررات الدراسية(.

5

خطة قياس 7

مخرجات التعلم 

وتقارير القياس

- خطة قياس مخرجات 

التعلم للربنامج

- تقرير قياس جميع 

مخرجات التعلم للربنامج

- تجهيز ملف يتضمن خطة قياس مخرجات التعلم للربنامج 

)املبارشة وغري املبارشة( وتوقيتاتها الزمنية، ومصفوفة قياس 

مخرجات تعلم املقررات.

- إعداد ملف ثاين يتضمن تحليال لكل مخرج يوضح جوانب القوة 

والجوانب التي تحتاج إىل تحسن وأولويات التحسن، واإلجراءات 

التي سيتم اتخاذها )مع خطة تنفيذية(.

- إدراج الوثائق )بصيغة PDF( يف مجلد واحد ويسمى )7- خطة 

قياس مخرجات التعلم وتقارير القياس(.

8-6
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متطلبات االعتامد م

الربامجي

األسبوعاملهاماألدلة املطلوبة

تخرج الطلبة )دفعة 8

واحدة عى األقل(

- بيان بعدد الدفعات 

التي تخرجت من الربنامج 

وأعداد الطلبة يف كل 

دفعة

- تجهيز بيان بعدد الدفعات التي تخرجت من الربنامج )خالل أخر 

عامن(. 

- إدراج الوثائق )بصيغة PDF( يف مجلد واحد ويسمى )8- تخرج 

الطلبة(.

7

اللجنة االستشارية 9

للربنامج

- تشكيل اللجنة ومهامها

- تقرير عن أداء اللجنة 

ومخرجاتها

- تجهيز قرار تشكيل اللجنة ومهامها، ودورية عقد اجتامعاتها.

- توفري محارض اجتامعات اللجنة خالل العامن األخريين. 

- إعداد تقرير عن أداء اللجنة وتوصياتها وإسهامها يف تطوير 

الربنامج.

- إدراج الوثائق )بصيغة PDF( يف مجلد واحد ويسمى )9- اللجنة 

االستشارية للربنامج(.

3

مؤرشات األداء 10

الرئيسة واملقارنة 

املرجعية

-تقرير قياس مؤرشات 

األداء الرئيسة للربنامج 

واملقارنة املرجعية ألخر 

ثالث سنوات

- توفري تقرير قياس مؤرشات األداء الرئيسة للربنامج الصادرة 

عن املركز الوطني للتقويم واالعتامد األكادميي متضمنة املقارنة 

املرجعية. الخارجية ألخر ثالث سنوات.

- عى أن يتضمن تحليال لكل مؤرش يوضح جوانب القوة والجوانب 

التي تحتاج إىل تحسن وأولويات التحسن، واإلجراءات التي سيتم 

اتخاذها )مع خطة تنفيذية(.

- إدراج الوثائق )بصيغة PDF( يف مجلد واحد ويسمى )10- 

مؤرشات األداء الرئيسة واملقارنة املرجعية(.

8-7

الدراسة الذاتية 11

للربنامج

- مقاييس التقويم الذايت 

للربنامج 

- تقرير الدراسة الذاتية 

للربنامج

- األدلة والشواهد 

الخاصة بتقرير الدراسة 

الذاتية

- إعداد مقاييس التقويم الذايت للربنامج )مع األخذ يف االعتبار أال 

تقل درجة تقييم املعايري واملحكات التي حددها املركز الوطني 

للتقويم واالعتامد األكادميي باعتبارها محكات أساسية عن 3 

درجات(

- توفري تقرير الرأي املستقل عى مقاييس التقويم الذايت للربنامج 

وتقرير الدراسة الذاتية للربنامج.

- توفري الرد عى تقرير الرأي املستقل.

- توفري تقرير الدراسة الذاتية للربنامج.

- تجميع كل األدلة والشواهد الخاصة بتقرير الدراسة الذاتية، 

وترقيمها بطريقة منظمة ووضعها يف مجلد يسمى )أدلة الدراسة 

الذاتية(.

- عمل ارتباط تشعبي ألدلة الدراسة الذاتية حسب ذكرها يف نص 

تقرير الدراسة الذاتية.

- وضع امللفات السابقة يف مجلد واحد ويسمى )11- الدراسة 

الذاتية للربنامج(.

11-8

متطلبات االعتامد م

الربامجي

األسبوعاملهاماألدلة املطلوبة

متطلبات إضافية لربامج الدراسات العليا

الخطة التنفيذية 12

للبحث العلمي 

ومتابعتها

- الخطة التنفيذية 

للبحث العلمي بالربنامج.

- نظام رصد توثيق 

أنشطة البحث العلمي 

بالربنامج

- تقارير األداء الدورية 

لخطة البحث العلمي

- توفري الخطة التنفيذية للبحث العلمي بالربنامج

- توفري آلية رصد وتوثيق أنشطة البحث العلمي بالربنامج

- توفري تقارير األداء الدورية لخطة البحث العلمي

- إدراج الوثائق، ثم إدراجها )بصيغة PDF( يف مجلد واحد ويسمى 

)12- الخطة التنفيذية للبحث العلمي ومتابعتها(.

9-8

نظام اإلرشاف 13

العلمي

عى الرسائل أو 

املشاريع 

- أدلة ولوائح وإجراءات 

اإلرشاف العلمي عى 

الرسائل أو املشاريع 

- تقارير متابعة اإلرشاف 

العلمي يف الربنامج

- توفري أدلة ولوائح وإجراءات اإلرشاف العلمي عى الرسائل أو 

املشاريع 

- توفري تقارير متابعة اإلرشاف العلمي يف الربنامج

- إدراج الوثائق، ثم إدراجها )بصيغة PDF( يف مجلد واحد ويسمى 

)13- نظام اإلرشاف العلمي عى الرسائل(.

10-9

تحديث املوقع 14

اإللكروين للربنامج

- املوقع اإللكروين بعد 

التحديث

11-4

مراجعة ملفات الربنامج 15

يف الربنامج ومن 

خالل عامدة التطوير 

األكادميي والجودة
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رابعا: الخطة الزمنية إلنجاز املرشوع
من املتوقع أن يسري املرشوع املقرح وفق التوقيتات املحددة يف الجدول اآليت:

                           جدول )5( الخطة الزمنية إلنجاز املرشوع

الوثيقةم
ع ألســبو ا

123456789101112

إجراءات التواصل املهمة1

الرخيص النهايئ للربنامج2

التوافق مع اإلطار الوطني 3

للمؤهالت

توفر متطلبات االعتامد املؤسيس4

األدلة التعريفية للطالب وهيئة 5

التدريس

نظام ضامن الجودة بالربنامج 6

وتقارير األداء الخاصة به

توصيف الربنامج واملقررات 7

الدراسية

خطة قياس مخرجات التعلم 8

وتقارير القياس

تخرج الطلبة )دفعة واحدة عى 9

األقل)

اللجنة االستشارية للربنامج10

مؤرشات األداء الرئيسة واملقارنة 11

املرجعية

الدراسة الذاتية للربنامج12

الخطة التنفيذية للبحث العلمي 13

ومتابعتها

نظام اإلرشاف العلمي عى الرسائل 14

أو املشاريع

تحديث املوقع اإللكروين للربنامج15

مراجعة ملفات الربنامج يف 16

الربنامج ومن خالل عامدة التطوير 

األكادميي والجودة


