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أصبــح االعتمــاد األكاديمــي )البرامجــي و/أو المؤسســي( فــي الوقــت الراهــن 
مــن المتطلبــات الضروريــة التــي يســتلزم تحقيقهــا مــن قبــل مؤسســات التعليــم 
ــا  ــم خدماته ــي تقدي ــتمرارها ف ــة واس ــج األكاديمي ــاء البرام ــل إن بق ــي. ب العال
ــات  ــدى جه ــن إح ــاد م ــى االعتم ــا عل ــا بحصوله ــوبيها مرهون ــا بمنس واحتفاظه

االعتمــاد األكاديمــي.

وتحــرص عمــادة التطويــر األكاديمــي والجــودة بجامعــة الملــك خالــد علــى توفيــر 
ــي  ــراءات الت ــات واإلج ــهولة اآللي ــح بس ــي توض ــة الت ــداد األدل ــي وإع ــم الفن الدع
ينبغــي أن تتبعهــا البرامــج األكاديميــة التــي تســتعد للتأهــل لالعتمــاد البرامجــي 
أو التــي تــم توقيــع عقــود مــع هيئــة تقويــم التعليــم والتدريــب مــن أجــل إجــراء 
الدراســة التقويميــة لهــا واعتمادهــا، وذلــك حتــى تتمكــن مــن اســتيفاء الملفــات 

الخاصــة بمتطلبــات االعتمــاد علــى النحــو الصحيــح.

مــن هنــا يأتــي هــذا الدليــل ليقــدم المســاعدة للبرامــج األكاديميــة بجامعــة الملك 
خالــد فــي تحديــد اإلطــار العــام واإلجــراءات التفصيليــة الخاصــة بإعــداد الملفــات 
األساســية التــي يســتلزم توفرهــا مــن أجــل اســتيفاء متطلبــات االعتمــاد البرامجــي 

التــي حددتهــا هيئــة تقويــم التعليــم والتدريــب.

وختامــا تــود عمــادة التطويــر األكاديمــي والجــودة أن تتقــدم بخالــص الشــكر إلــى 
معالــي رئيــس جامعــة الملــك خالــد وســعادة وكيــل الجامعــة للتطويــر والجــودة 
علــى الدعــم الالمحــدود لــكل الجهــود المبذولــة مــن أجــل االرتقــاء بجــودة 
ومخرجــات البرامــج األكاديميــة بالجامعــة، وأن يحقــق هــذا الدليــل الفائــدة 
المرجــوة فــي تيســير جهــود البرامــج األكاديميــة بالجامعــة نحــو مســيرة االعتماد.

عمادة التطوير األكاديمي والجودة  
  شعبان 144٢هـ    

مقدمة
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إرشادات عامة:

ــة  ــب قائم ــق ترتي ــراءات وف ــن إج ــا م ــط به ــا يرتب ــات وم ــب المتطلب ــم ترتي -  ت
ــم  ــي للتقوي ــز الوطن ــن المرك ــادرة ع ــي الص ــاد البرامج ــل لالعتم ــات التأه متطلب
واالعتمــاد األكاديمــي، إال أنــه مــن األفضــل أن تقــوم البرامــج بإعــداد خطــة زمنية 
إلعــداد المتطلبــات تبــدأ فيهــا باســتيفاء الملفــات والتقاريــر التــي تعــد األســاس 
المنطقــي للوثيقــة األهــم )مقاييــس التقويــم الذاتــي وتقريــر الدراســة الذاتيــة 

للبرنامــج(. ومــن ثــم، فإنــه يستحســن البــدء أوال بتجهيــز الملفــات اآلتيــة:

ــم  ــي يت ــة الت ــة المرجعي ــراء المقارن ــل إج ــن أج ــة م ــج المماثل ــة البرام •  مخاطب
ــة. ــة المرجعي ــة والمقارن ــرات األداء الرئيس ــاس مؤش ــر قي ــي تقري ــا ف تضمينه

•  قرار إنشاء البرنامج – شهادة االعتماد المؤسسي.
•  تطبيق وتحليل استطالعات رأي المستفيدين وإعداد تقارير ها.

•  جمع ومراجعة توصيف البرنامج والمقررات الدراسية.
•  إعــداد تقريــر قيــاس مؤشــرات األداء الرئيســة والمقارنــة المرجعيــة ألخــر ثــالث 

ســنوات.
ــاس الخاصــة بهــا  ــر القي ــم البرنامــج وتقاري ــاس مخرجــات تعل •  إعــداد خطــة قي

عــن أخــر عاميــن.
ــر عــن  ــد مهامهــا وإعــداد تقري ــة االستشــارية للبرنامــج وتحدي •  تشــكيل اللجن

ــر البرنامــج. إســهاماتها فــي تطوي
•  جمــع تقاريــر المقــررات الدراســية بالبرنامــج ألخــر عاميــن وتنظيمهــا فــي أربعــة 
مجلــدات وفقــا لــكل فصــل دراســي ومرتبــة حســب المســتوى )مــع تضميــن تقاريــر 

المقــررات التــي يتــم تدريســها مــن قبــل أقســام وكليــات أخــرى(.
•  إعداد ومراجعة التقرير السنوي للبرنامج ألخر عامين.

•  تقــوم برامــج الدراســات العليــا بإعــداد الخطــة التنفيذيــة للبحــث العلمــي 
بالبرنامــج، وتوفيــر نظــام رصــد وتوثيــق أنشــطة البحــث العلمــي بالبرنامــج، 

باإلضافــة إلــى توفيــر تقاريــر األداء الدوريــة لخطــة البحــث العلمــي.
•  تقــوم برامــج الدراســات العليــا بتوفيــر أدلــة ولوائــح وإجــراءات اإلشــراف 

العلمــي علــى الرســائل وتقاريرهــا.

-  يقتضــي اســتيفاء تقريــر قيــاس مؤشــرات األداء الرئيســة أن يقــوم البرنامــج 
باختيــار برنامــج مماثــل إلجــراء المقارنــة المرجعيــة الخارجيــة معــه. ويفضــل 
ــرط  ــذا الش ــر ه ــم يتوف ــار أول، وإن ل ــدا كخي ــج معتم ــذا البرنام ــون ه أن يك
ــًا،  ــًا أو خارجي ــدة داخلي ــة جي ــمعة أكاديمي ــج س ــون للبرنام ــن أن يك فسيتحس
ومــن خــالل اتفاقيــات التعــاون المبرمــة بيــن جامعــة الملــك خالــد والجامعــات 

األخــرى.

-  بعــد أن يســتوفي البرنامــج كافــة ملفــات االعتمــاد، عليه أن يســتعين بمراجع 
خارجــي )رأي مســتقل( يتولــى تقييــم تلــك الملفــات. ويفضــل أن يكــون الــرأي 
المســتقل عضــو هيئــة تدريــس فــي نفــس تخصــص البرنامــج وأن يكــون لديــه 
ــرز  ــة. ولعــل أب ــة مماثل ــة وســابقة فــي مراجعــة برامــج أكاديمي ــرة كافي خب
الملفــات التــي ينبغــي أن يراجعهــا الــرأي المســتقل ويعــد تقريــرا بشــأنها مــا 

يلــي:

•  مقاييس التقويم الذاتي للبرنامج وتقرير الدراسة الذاتية للبرنامج.
•  توصيف البرنامج والمقررات الدراسية وتقاريرها.

•  تقارير نتائج استطالعات الرأي.
•  خطة قياس مخرجات التعلم وتقارير القياس ألخر عامين.

•  تقارير قياس مؤشرات األداء الرئيسة للبرنامج ألخر ثالث سنوات.

 الوثائق المطلوب من البرنامج توفيرها بعد استالم تقرير الرأي المستقل:

     الوثيقة                                                      التفاصيل  

تقرير الرأي المستقل 
للبرنامج

•  التقرير التفصيلي للرأي المستقل. 
•  مقاييس التقويم الذاتي متضمنة الرأي 

المستقل.

الخطة التنفيذية لتوصيات 
الرأي المستقل

الخطة التنفيذية التي يعدها البرنامج لتنفيذ 
توصيات الرأي المستقل.
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•  ينبغــي أن توفــر البرامــج التــي تــدرس باللغــة االنجليزيــة ترجمــة للملفــات 
والوثائــق المكتوبــة باللغــة العربيــة )أو ملخــص مترجــم علــى أقــل تقديــر(، حتــى 

ــة. ــات العربي ــوى الملف ــم محت ــارة فه ــق الزي ــن وفري ــى المراجعي ــهل عل يس
ــي  ــاء( ف ــال والنس ــس )الرج ــة التدري ــاء هيئ ــع أعض ــراك جمي ــج إش ــى البرنام •  عل

ــي. ــاد األكاديم ــات االعتم ــتيفاء متطلب ــى اس ــل عل ــي تعم ــان الت اللج
ــر مــن فــرع وتــم إدراج تلــك الفــروع فــي عقــد االعتمــاد  •  إذا كان للبرنامــج أكث
مــع الهيئــة؛ فــال بــد أن تتضمــن كافــة التقاريــر بيانــات تلــك الفــروع وعقــد 
مقارنــات بينهــا وبيــن المقــر الرئيــس، فيمــا يتعلــق بوثائــق مثــل: اســتطالعات رأي 
المســتفيدين، تقاريــر المقــررات الدراســية، التقريــر الســنوي للبرنامــج، خطــة قيــاس 
مخرجــات تعلــم البرنامــج وتقاريــر القيــاس، تقريــر قيــاس مؤشــرات األداء الرئيســة 

ــة للبرنامــج.  ــر الدراســة الذاتي ــة، وتقري ــة المرجعي والمقارن
ــات  •  عنــد وجــود شــطري )طــالب / طالبــات( فــي البرنامــج، ينبغــي أن تتوافــر بيان

الشــطرين )مــع تحليلهــا ومقارنتهــا(، فــي الوثائــق ســالفة الذكــر. 

مرفق بالدليل قائمة باألدلة التي يمكن أن تستفيد منها البرامج األكاديمية عن 
إعدادها لملفات االعتماد. 

األدوار والمسؤوليات

دور عمادة التطوير  األكاديمي والجودة:

ــى العمــادة، وإعــالم البرامــج  ــق إل ــم بهــا رفــع الوثائ ــي يت ــد الطريقــة الت •  تحدي
بهــا.

•  تحديد وقت رفع الوثائق من قبل البرامج وإعالمهم به.
•  تحديد أسماء المراجعين الداخليين لمتابعة البرامج ونطاق مسؤولياتهم.
•  تحديد المدة الزمنية لمراجعة الوثائق من قبل فريق المراجعة الداخلية.

•  تحديد طريقة تقديم الدعم الفني للبرامج.
•  إعــداد/ تنفيــذ ورشــة عمــل لجميــع المراجعيــن الداخلييــن بدايــة كل عــام أكاديمي 

لمناقشــة المســتجدات واآلليات.
•  اعتماد تقارير المراجعة الداخلية للبرامج.

•  عقــد اجتماعــات دوريــة مــع فريــق المراجعيــن الداخلييــن لمتابعــة التنفيــذ/ 
ــراءات  ــاذ اج ــذ واتخ ــات التنفي ــج/ تحدي ــن البرام ــتركة بي ــات المش ــة المالحظ مناقش

تصحيحيــة بشــأنها. 

دور المراجع الداخلي:

ــة  ــم التغذي ــا وتقدي ــؤول عنه ــج المس ــن البرام ــة م ــق المرفوع ــة الوثائ •  مراجع
ــودة. ــي والج ــر األكاديم ــادة التطوي ــن عم ــدة م ــة المعتم ــق اآللي ــة وف الراجع

•  تقديــم استشــارات الدعــم الفنــي المناســب للبرامــج وفــق اآلليــة المعتمــدة مــن 
عمــادة التطويــر األكاديمــي والجــودة.

دور البرامج األكاديمية:

•  إعداد خطة زمنية لجدولة إعداد ورفع الوثائق المطلوبة للمراجعة.
•  التواصــل مــع المراجــع الداخلــي المســؤول عــن البرنامــج لمناقشــة وإقــرار الخطــة 

الزمنيــة لجدولــة رفــع الوثائــق ثــم اعتمادهــا مــن مجلــس القســم.
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ــة  ــز ومراجع ــأن تجهي ــؤولياتها بش ــا ومس ــد أدواره ــان وتحدي ــكيل اللج •  تش
ــه. ــا يخص ــة كل فيم ــق المطلوب ــع الوثائ ورف

•  االلتــزام برفــع جميــع الوثائــق المطلوبــة وفــق اإلطــار الزمنــي المحــدد لهــا 
مــن العمــادة.

•  التأكد من أن جميع الوثائق المرفوعة هي األحدث.
ــع الخطــط المرفوعــة وفــق العــام األكاديمــي المحــدد  •  التأكــد مــن أن جمي

بنــص الوثيقــة.
•  التأكــد مــن أن جميــع التقاريــر المرفوعــة هــي عــن العــام األكاديمــي المحدد 

بنــص الوثيقــة المطلوبة.
•  التأكــد مــن أن الوثائــق المرفوعــة تســتوفي جميــع العناصــر المطلوبــة وفــق 

المذكــور بنــص الوثيقــة المطلوبــة.
•  تنظيــم وأرشــفة األدلــة والمرفقــات بحيــث يســهل علــى المراجــع الخارجــي 
ــر  ــع المرفقــات المطلــوب رفعهــا مــع تقري الوصــول إليهــا ومراجعتهــا »جمي
ــى  ــدل عل ــا ي ــون بم ــة وتعن ــات منفصل ــا كملف ــم رفعه ــة يت ــة الذاتي الدراس

ــا«. محتواه
•  التواصــل مــع المراجــع الداخلــي للبرنامــج لمناقشــة التغذيــة المرتــدة علــى 
ــن  ــدة م ــة المعتم ــق اآللي ــي وف ــم الفن ــى الدع ــول عل ــب الحص ــق وترتي الوثائ

ــودة. ــي والج ــر األكاديم ــادة التطوي عم
•  االلتــزام بتعديــل الوثائــق وفــق التوجيهــات التــي تمــت مناقشــتها مــع 

المراجــع الداخلــي ثــم اعتمادهــا مــن البرنامــج.

دور وكالة الكلية للتطوير والجودة:

ــة عمــادة  ــة وفــق آلي ــة للوثائــق المطلوب ــع برامــج الكلي •  متابعــة رفــع جمي
ــداد  ــا وإع ــدد له ــي المح ــار الزمن ــق اإلط ــودة ووف ــي والج ــر األكاديم التطوي

ــة. ــد الكلي ــى عمي ــر المتابعــة ورفعهــا إل تقاري
•  تنظيــم/ تقديــم/ وتوثيــق الدعــم الفنــي للبرامــج بمــا يضمــن جــودة الوثائــق 

المرفوعــة واســتيفاءها لجميــع العناصــر المطلوبــة فــي نمــاذج االعتمــاد.
•  متابعــة تعديــل الوثائــق فــي ضــوء التغذيــة المرتــدة مــن المراجــع الداخلــي 

واعتمادهــا بمجالــس األقســام. 

ــج  ــذ البرام ــة تنفي ــر متابع ــداد تقاري ــات وإع ــير العملي ــودة س ــة ج •  متابع
ــج  ــي البرام ــع ممثل ــة م ــر الدوري ــة التقاري ــغيلية ومناقش ــا التش لخططه
مــن خــالل اجتماعــات وحــدة التطويــر والجــودة لضمــان التحســين المســتمر 

ــغيلية. ــط التش ــتهدفات الخط ــق مس وتحقي
ــع  •  متابعــة اســتيفاء غرفــة الجــودة بالبرامــج والتأكــد مــن تحديــث جمي
ملفــات الجــودة واالعتمــاد لجميــع برامــج الكليــة وإعــداد تقاريــر المتابعــة 

ورفعهــا لمناقشــتها بمجلــس الكليــة. 
ــم  ــيق إدارة الدع ــة لتنس ــج الكلي ــي لبرام ــع الداخل ــع المراج ــل م •  التواص

ــج. ــن البرام ــة م ــتجدات المطلوب ــة المس ــي ولمتابع الفن

دور عمادة الكلية:

ــراءات  ــاذ اإلج ــة واتخ ــودة بالكلي ــر والج ــدة التطوي ــر وح ــة تقاري •  مناقش
التحســينية والتصحيحيــة بمــا يضمــن جــودة الوثائــق واالتســاق بيــن جميــع 

ــة فــي جــودة مدخالتهــا وعملياتهــا ومخرجاتهــا. برامــج الكلي
•  متابعة تنفيذ الخطط التشغيلية لألقسام العلمية والبرامج األكاديمية.

•  تيسير تواصل البرامج مع الجهات داخل الجامعة وخارجها. 
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اإلجراءات المطلوبة الستيفاء متطلبات االعتماد البرامجي

الترخيص النهائي للبرنامجالمتطلب 1

قرار إنشاء البرنامجالمتطلب الفرعي

قرار إنشاء البرنامج، وقرار اعتماد الخطة الدراسية للبرنامج من الوصف 
الجامعة.

اإلجراءاتالمهام الفرعية

يقوم البرنامج بتوفير الوثائق اآلتية:قرار إنشاء البرنامج

قرار إنشاء البرنامج المعتمد من مجلس الوزراء / وزارة التعليم.

قرار اعتماد الخطة الدراسية للبرنامج من الجامعة.

التوافق مع اإلطار الوطني للمؤهالتالمتطلب ٢

تقرير اتساق البرنامج مع متطلبات اإلطار الوطني للمؤهالتالمتطلب الفرعي

إعداد تقرير اتساق البرنامج مع متطلبات اإلطار الوطني للمؤهالتالوصف 

اإلجراءاتالمهام الفرعية

يقوم البرنامج بإعداد تقرير مختصر عن مدى اتساق البرنامج مع إعداد تقرير االتساق 
اإلطار الوطني للمؤهالت، ويتضمن التقرير جوانب االتساق اآلتية: 
تطابق مسمى ومستوى المؤهل الذي يمنحه البرنامج مع اإلطار 

الوطني للمؤهالت.
توافق عدد الساعات المعتمدة للبرنامج مع اإلطار الوطني 

للمؤهالت.
توافق خصائص الخريجين بالبرنامج مع اإلطار الوطني للمؤهالت.

توافق نواتج تعلم البرنامج مع اإلطار الوطني للمؤهالت حسب 
مستوى المؤهل.

توفر متطلبات االعتماد المؤسسيالمتطلب 3

حصول الجامعة على االعتماد المؤسسيالمتطلب الفرعي

الشهادة التي تفيد حصول الجامعة على االعتماد المؤسسيالوصف 

اإلجراءاتالمهام الفرعية

توفير ما يفيد 
حصول الجامعة 
على االعتماد 

المؤسسي

يقوم البرنامج بتوفير اآلتي:

شهادة حصول الجامعة على االعتماد المؤسسي.

توافق عدد الساعات المعتمدة للبرنامج مع اإلطار الوطني للمؤهالت.

توافق خصائص الخريجين بالبرنامج مع اإلطار الوطني للمؤهالت.

توافق نواتج تعلم البرنامج مع اإلطار الوطني للمؤهالت حسب مستوى 
المؤهل.

األدلة التعريفية للطالب وهيئة التدريسالمتطلب 4

األدلة التعريفية للطالب وهيئة التدريسالمتطلب الفرعي
اللوائح واألنظمة واألدلة والكتيبات التعريفية الخاصة بالطالب وهيئة الوصف 

التدريس
اإلجراءاتالمهام الفرعية

توفير اللوائح 
واألنظمة واألدلة 

والكتيبات 
التعريفية

يقوم البرنامج بتوفير اللوائح واألنظمة واألدلة الخاصة بالطالب وهيئة 
التدريس على النحو اآلتي:

الدليل التعريفي للبرنامج )ويتضمن المعلومات الالزمة عن البرنامج 
وأعضاء هيئة التدريس به والخطة الدراسية، وغير ذلك من المعلومات 

التي يحتاجها المستفيدون عن البرنامج(.
القبول والتسجيل.

الئحة الدراسة واالختبارات.

خدمات التوجيه واإلرشاد.

الحقوق والواجبات.

الشكاوى والتظلمات.

باإلضافة الى أية أدلة أخرى بالبرنامج.

ملحوظة:
- يمكن أيضا الحصول على اللوائح واألنظمة واألدلة من المواقع اإللكترونية للعمادات المعنية. 
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األدلة التعريفية للطالب وهيئة التدريسالمتطلب 5

نظام ضمان الجودة 
بالبرنامج وتقارير 
األداء الخاصة به

األدلة التعريفية للطالب وهيئة التدريس

استطالعات الرأي المطبقة في البرنامجالمتطلب الفرعي

يقوم البرنامج بتطبيق العديد من استطالعات الرأي على المستفيدين الوصف 
وأصحاب المصلحة، ومن ثم تحليل نتائجها وإعداد التقارير الخاصة 

بها، وذلك للوقوف على جودة أدائه في المجاالت التي تغطيها تلك 
االستطالعات. وتكتسب التغذية الراجعة من المستفيدين أهمية كبرى في 

تحسين جودة البرامج.

أنواع المهام الفرعية
االستطالعات 

اإلجراءات

إعداد استطالعات 
الرأي وتطبيقها 
وتحليل نتائجها 
وإعداد التقرير

تقييم الطالب 
للمقررات

يطبق هذا االستطالع كل فصل دراسي، ويتم ذلك 
إلكترونيا من خالل عمادة القبول والتسجيل.

اإلرشاد 
األكاديمي

تطبق على الطلبة في السنتين )األولى والثانية( من 
البرنامج الدراسي بهدف تقييم اإلرشاد األكاديمي 

وتطبق مرة واحدة سنويا.

يتم تطبيق االستبانة المصممة لهذا الغرض مرة تقويم البرنامج
واحدة سنويا على طالب السنة النهائية.

يتم تطبيق االستبانة المصممة لهذا الغرض مرة الخبرة الجامعية 
واحدة سنويا على طالب السنتين النهائيتين.

يتم تطبيق االستبانة المصممة لهذا الغرض مرة الخريجون
واحدة سنويا على خريجي البرنامج.

يتم تطبيق االستبانة المصممة لهذا الغرض مرة جهات التوظيف
واحدة سنويا على جهات التوظيف التي يعمل بها 

خريجو البرنامج، ويستحسن أن يتم تطبيقها بمعاونة 
الخريجين في توصيل االستبانة أو الرابط اإللكتروني 

الخاص بها.

أعضاء هيئة 
التدريس

يتم تطبيق االستبانة المصممة لهذا الغرض مرة 
واحدة سنويا أعضاء هيئة التدريس للتعرف على مدى 

رضاهم عن جوانب عديدة مثل: المرتبطة بخدمات 
تقنية المعلومات والدعم، وكذلك الرؤية والرسالة 

وأهداف البرنامج. 

أية استطالعات 
أخرى

يمكن للبرنامج تطبيق أية استطالعات رأي يستفاد 
من نتائجها في تطوير أداء البرنامج.  

ملحوظة:
- يفضل أن يتم تطبيق وتحليل استطالعات الرأي التي تطبق مرة واحدة فقط في منتصف الفصل 

الدراسي الثاني وإعداد تقاريرها حتى يتسنى إدراج نتائجها في التقرير السنوي للبرنامج وتقرير 
مؤشرات األداء )وفي حالة البرامج المتقدمة لالعتماد يكون قبل إعداد تقرير الدراسة الذاتية(.

توصيف البرنامج والمقررات الدراسيةالمتطلب 6

توصيف البرنامج وفقا لنموذج المركز الوطني للتقويم واالعتماد المتطلب الفرعي
األكاديمي

توصيف المقررات 
الدراسية بالبرنامج 

مصنفة طبقا 
للمستويات

استطالعات الرأي المطبقة في البرنامج

يقوم البرنامج بتوفير توصيف البرنامج وفقا ألحدث نماذج المركز الوصف 
الوطني للتقويم واالعتماد األكاديمي، وكذلك توصيف المقررات الدراسية 

بالبرنامج مصنفة طبقا للمستويات، بما في ذلك توصيفات المقررات التي 
يتم تدريسها من قبل أقسام وكليات أخرى.

اإلجراءاتالوثيقةالمهام الفرعية

توفير توصيف 
البرنامج ومقرراته 

الدراسية 

- ينبغي على البرنامج توفير توصيف البرنامج توصيف البرنامج 
المعتمد من الجامعة وفقا لنموذج المركز الوطني 

للتقويم واالعتماد األكاديمي. )ويفضل أن يكون 
على أحدث إصدار(

- ينبغي أن تتم مراجعة توصيف البرنامج وتدقيقه 
وعدم ترك أية بنود دون استيفاء.

المقررات 
الدراسية 
بالبرنامج

- يقوم البرنامج بجمع توصيف المقررات الدراسية 
بالبرنامج وتنظيمها في مجلدات وفقا لكل فصل 

دراسي ومرتبة حسب المستوى )مع تضمين توصيفات 
المقررات التي يتم تدريسها من قبل أقسام وكليات 

أخرى(.
- في حال تقدم البرنامج لالعتماد األكاديمي، ينبغي 

أن تتم مراجعة توصيف المقررات الدراسية البرنامج 
وتدقيقها بما يضمن عدم ترك بنود دون استيفائها.
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خطة قياس مخرجات التعلم وتقارير القياسالمتطلب ٧

خطة قياس مخرجات التعلم للبرنامج.المتطلب الفرعي

تقرير قياس مخرجات 
التعلم للبرنامج.

استطالعات الرأي المطبقة في البرنامج

يقوم البرنامج بتوفير خطة قياس مخرجات التعلم والتي توضح آلية قياس الوصف 
مخرجات التعلم بشكل دوري. كما يقوم البرنامج بتوفير تقرير نتائج قياس 

مخرجات التعلم، على أن يختتم التقرير  بتحديد جوانب القوة والجوانب 
التي تحتاج إلى تحسين وأولويات التحسين؛ حتى يتم إغالق دائرة الجودة.

اإلجراءاتالوثيقةالمهام الفرعية

توفير خطة قياس 
مخرجات التعلم 

للبرنامج

خطة قياس 
مخرجات التعلم 

للبرنامج

- يقوم البرنامج بتجهيز ملف يتضمن خطة قياس مخرجات 
التعلم للبرنامج )المباشرة وغير المباشرة( وتوقيتاتها 

الزمنية، ومصفوفة قياس مخرجات تعلم المقررات.
- في حال تقدم البرنامج لالعتماد األكاديمي، وكانت 
هناك أكثر من خطة لقياس مخرجات التعلم للبرنامج؛ 

فعليه أن يوفرها جميعا.

توفير تقرير قياس 
مخرجات التعلم 

للبرنامج

تقرير قياس 
مخرجات التعلم 

للبرنامج

- يقوم البرنامج بتوفير تقرير نتائج قياس مخرجات التعلم 
للبرنامج يتضمن تحليال لكل مخرج يوضح جوانب القوة 

والجوانب التي تحتاج إلى تحسين وأولويات التحسين، 
واإلجراءات التي سيتم اتخاذها )مع خطة تنفيذية(.

- في حال تقدم البرنامج لالعتماد األكاديمي، وكان 
هناك أكثر من تقرير لقياس مخرجات التعلم للبرنامج؛ 

فعليه أن يوفرها جميعا.

ملحوظة:
على منسقي مقررات البرامج االحتفاظ بكل أدلة قياس مخرجات المقررات )حسب طبيعة المقرر(، كمصفوفة المخرجات مع األسئلة 

وقائمة باألسئلة التي استخدمت لقياس مخرج محدد لسؤال مقالي على سبيل المثال، أو أي أدلة قام بإعدادها منسق المقرر، وذلك 
حتى يسهل على فريق قياس نواتج التعلم للبرنامج إعداد تقرير البرنامج.

تخرج الطلبة المتطلب ٨

بيان بعدد الدفعات التي تخرجت من البرنامج وأعداد الطلبة في كل دفعة.المتطلب الفرعي

حينما يكون البرنامج متقدما للحصول على االعتماد األكاديمي، فعليه الوصف 
أن يقوم )خالل العام الذي يكتب فيه تقرير الدراسة الذاتية( بإعداد تقرير 
يوضح بعدد الدفعات التي تخرجت من البرنامج، ويتتبع أعداد الطلبة في 

كل دفعة )دفعة واحدة أو دفعتين على األقل).

اإلجراءاتالوثيقةالمهام الفرعية
توفير بيان بعدد 

الدفعات التي تخرجت 
من البرنامج 

بيان بعدد الدفعات 
التي تخرجت من 

البرنامج

- يقوم البرنامج بتجهيز بيان بعدد الدفعات التي تخرجت 
من البرنامج )خالل أخر عامين(. 

توفير تقرير قياس 
مخرجات التعلم 

للبرنامج

تقرير قياس 
مخرجات التعلم 

للبرنامج

- يتضمن التقرير تتبع كل الدفعات التي التحقت بالبرنامج 
وتخرجت في المدة النظامية الطبيعية دون تأخير أو رسوب 
)أي أن تكون األرقام الجامعية للدفعة ذات تسلسل واحد( .

اللجنة االستشارية للبرنامجالمتطلب 9

المتطلب 
الفرعي

تشكيل اللجنة االستشارية ومهامها.  -
تقرير عن أداء اللجنة االستشارية ومخرجاتها.  -

يقوم البرنامج )سواء كان متقدما للحصول على االعتماد األكاديمي أم ال( الوصف 
بتشكيل لجنة استشارية يكون من مهامها: مناقشة توافق رسالة وأهداف 

البرنامج مع احتياجات ومتطلبات سوق العمل، وتسهيل التعاون والتواصل بين 
البرنامج والمجتمع، والمساعدة في تقييم البرنامج وتحسين أدائه، ومساعدة 

البرنامج في تحديد أولوياته، وتقديم التوصيات للبرنامج لإلسهام في اتخاذ 
القرار، وغير ذلك من المهام التي تسهم في تطوير وتحسين جودة البرنامج. 

ويفضل أن تتكون اللجنة من أعضاء هيئة التدريس بالبرنامج وخبراء في 
التخصص من خارجه، وممثلين لجهات توظيف الخريجين )قطاع حكومي وخاص(، 

وكذلك خريجي البرنامج. وبعد تشكيل اللجنة واعتمادها من قبل مجلس القسم 
العلمي والكلية، تقوم بعقد اجتماعات دورية )مرة واحد على األقل كل فصل 

دراسي(، ويتم توثيق اجتماعاتها واألخذ بتوصياتها في تطوير البرنامج.

المهام 
الفرعية

اإلجراءاتالوثيقة

تشكيل اللجنة 
ومهامها

قرار تشكيل اللجنة 
ومهامها

توفير القرار المعتمد لتشكيل اللجنة االستشارية 
ومهامها، ودورية عقد اجتماعاتها

تقرير عن 
أداء اللجنة 
ومخرجاتها

- محاضر اجتماعات 
اللجنة

- تقرير عن أداء اللجنة 
ومخرجاتها

- توفير محاضر اجتماعات اللجنة االستشارية خالل العامين 
األخيرين.

- إعداد تقرير عن أداء اللجنة وتوصياتها وإسهامها في 
تطوير البرنامج.
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خطة قياس مخرجات التعلم وتقارير القياسالمتطلب 10

مؤشرات األداء 
الرئيسة والمقارنة 

المرجعية

خطة قياس مخرجات التعلم للبرنامج.

إعداد تقرير قياس مؤشرات األداء الرئيسة للبرنامج والمقارنة المرجعية المتطلب الفرعي

يقوم البرنامج سنويا بتحديد وقياس مؤشرات األداء الرئيسة له وفق الوصف 
القائمة الصادرة عن المركز الوطني للتقويم واالعتماد األكاديمي، 

مع مقارنة البيانات التي يتم جمعها من داخل البرنامج والجامعة 
مع بيانات العام السابق في كل مؤشر، وكذلك المقارنة المرجعية 

الخارجية مع برنامج مماثل. ويعد هذه التقرير أحد اآلليات الفعالة في 
االرتقاء بأداء البرنامج وتحسين جودته.

خطوات إعداد تقرير مؤشرات األداء الرئيسة للبرنامجالمهام الفرعية

الخطوات المتبعة 
في إعداد تقرير 
مؤشرات األداء 
الرئيسة للبرنامج

- اعتماد مجلس القسم لقائمة مؤشرات األداء الرئيسة التي سيقوم 
البرنامج بقياسها.

- مخاطبة البرامج المماثلة بالجامعات السعودية األخرى )ويفضل أن 
تكون األولوية للبرامج المعتمدة(، في إطار اتفاقيات التعاون الموقعة 

بين جامعة الملك خالد وتلك الجامعات، وذلك من أجل تبادل بيانات 
مؤشرات األداء الرئيسة معها وإجراء المقارنة المرجعية الخارجية.
- جمع بيانات مؤشرات األداء الرئيسة من داخل البرنامج / الكلية / 

الجامعة. 
- جمع بيانات مؤشرات األداء الرئيسة من البرامج المماثلة.

- إعداد تقرير قياس مؤشرات األداء الرئيسة للبرنامج، متضمنا تحليل 
وتفسير النتائج، وأن يختتم التقرير بعرض جوانب القوة والجوانب التي 
تحتاج إلى تحسين وأولويات التحسين؛ حتى يتم إغالق دائرة الجودة.  

- تضمين نتائج قياس مؤشرات األداء الرئيسة في التقرير السنوي 
للبرنامج.

- مناقشة مجلس القسم نتائج قياس مؤشرات األداء الرئيسة.

مالحظات:
-  يتم إعداد تقرير مؤشرات األداء الرئيسة للبرنامج سنويا ومناقشته في مجلس القسم وإدراجه في التقرير السنوي للبرنامج.

-  )في حالة البرامج المتقدمة لالعتماد( يتم توفير تقارير مؤشرات األداء الرئيسة عن العام الذي يتم إعداد الدراسة الذاتية خالله، 
باإلضافة إلى العامين السابقين عليه.

-  إذا كان للبرنامج أكثر من فرع و / أو شطري طالب وطالبات؛ فينبغي توفير البيانات التي تخص كل فرع و / أو شطر، وذلك حتى تتم 
اإلفادة منها في المقارنة بين فروع البرنامج وشطريه. 

الدراسة الذاتية للبرنامجالمتطلب 11

المتطلب 
الفرعي

مقاييس التقويم الذاتي للبرنامج.
تقرير الدراسة الذاتية للبرنامج.

إعداد تقرير قياس مؤشرات األداء الرئيسة للبرنامج والمقارنة المرجعية 

الوصف 

يقوم البرنامج )إذا كان متقدما للحصول على االعتماد األكاديمي( بتشكيل 
فرق العمل الالزمة إلعداد مقاييس التقويم الذاتي وتقرير الدراسة الذاتية 
للبرنامج، وهما الوثيقتان الختاميتان واألهم في متطلبات التأهل لالعتماد 

البرامجي. ويمكن للبرنامج أن يعد مقاييس التقويم الذاتي )دون أن يكون 
متقدما لالعتماد(، وذلك بهدف تقييم جودة أدائه، وذلك بطريقة موضوعية 

بناًء على معايير ضمان الجودة البرامجية، ومن ثم يمكن االستفادة من ذلك في 
التخطيط، والمراجعة الداخلية، ودعم استراتيجيات تحسين الجودة للبرنامج.

المهام 
اإلجراءاتالفرعية

إعداد 
مقاييس 
التقويم 
الذاتي 
وتقرير 
الدراسة 
الذاتية 
للبرنامج

-  يقوم البرنامج إعداد مقاييس التقويم الذاتي للبرنامج )مع األخذ 
في االعتبار أال تقل درجة تقييم المعايير والمحكات التي حددها المركز 
الوطني للتقويم واالعتماد األكاديمي باعتبارها محكات أساسية عن 3 

درجات(، وكذلك متوسط درجات تقييم المعايير الفرعية والرئيسة.
-  إعداد تقرير الدراسة الذاتية للبرنامج )في ضوء مقاييس التقويم 

الذاتي(، على أن تتضمن كافة األدلة والشواهد التي تدعم اإلجراءات التي 
ينفذها البرنامج لتحقيق معايير ضمان الجودة البرامجية.

-  تجميع كل األدلة والشواهد الخاصة بتقرير الدراسة الذاتية، وترقيمها 
بطريقة منظمة ووضعها في مجلد يمكن تسميته بـ )أدلة الدراسة 

الذاتية(.
-  عمل ارتباط تشعبي ألدلة الدراسة الذاتية حسب ذكرها في نص تقرير 

الدراسة الذاتية، حتى يتمكن المراجعون من الوصول لتلك األدلة والتأكد 
من اتساقه مع الموضوع المذكور فيه.

-  إرسال مقاييس التقويم الذاتي للبرنامج وتقرير الدراسة الذاتية 
للبرنامج، باإلضافة إلى )توصيف البرنامج والمقررات الدراسية، تقارير 

المقررات الدراسية، التقرير السنوي للبرنامج، تقارير نتائج استطالعات 
الرأي، خطة قياس مخرجات التعلم وتقارير القياس، تقارير قياس مؤشرات 

األداء الرئيسة للبرنامج( إلى مراجع خارجي )الرأي المستقل(، ليقوم 
بتقييمها وإعداد التقرير الالزم. ويفضل أن يكون الرأي المستقل عضو 

هيئة تدريس في نفس تخصص البرنامج وأن يكون لديه خبرة كافية 
وسابقة في مراجعة برامج أكاديمية مماثلة.

-  توفير تقرير الرأي المستقل على مقاييس التقويم الذاتي للبرنامج 
وتقرير الدراسة الذاتية للبرنامج.

-  إعداد الرد على تقرير الرأي المستقل.  
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الخطة التنفيذية للبحث العلمي ومتابعتهاالمتطلب 1٢

الخطة التنفيذية للبحث العلمي بالبرنامج.المتطلب الفرعي  -
نظام رصد توثيق أنشطة البحث العلمي بالبرنامج.  -

تقارير األداء الدورية لخطة البحث العلمي.  -

تقوم برامج الدراسات العليا، بإعداد خطة تنفيذية للبحث العلمي الوصف 
بها، )ويفضل لبرامج البكالوريوس أن تعد خطة تنفيذية للبحث 

العلمي لتغطي األنشطة البحثية ألعضاء هيئة التدريس به، في حين 
أن الخطة التنفيذية للبحث العلمي ببرامج الدراسات العليا تغطي 

األنشطة البحثية ألعضاء هيئة التدريس والطلبة الملتحقين بها 
على السواء(. كما يقوم البرنامج بتوفير اآلليات واألساليب التي 

يستخدمها من أجل رصد توثيق أنشطة البحث العلمي به، باإلضافة 
إلى توفير تقارير األداء الدورية لخطة البحث العلمي.

اإلجراءاتالمهام الفرعية

إعداد الخطة التنفيذية 
للبحث العلمي بالبرنامج

يقوم البرنامج بإعداد وتوفير الخطة التنفيذية للبحث العلمي 
به.

توفير نظام رصد توثيق 
أنشطة البحث العلمي 

بالبرنامج

توفير اآللية المتبعة في رصد وتوثيق أنشطة البحث العلمي 
سواء على مستوى أعضاء هيئة التدريس أو الطلبة.

توفير تقارير األداء 
الدورية لخطة البحث 

العلمي

- يقوم البرنامج بإعداد تقارير دورية عن أداء الخطة التنفيذية 
للبحث العلمي، وما تحقق من أهدافها ومؤشراتها.

- مناقشة التقارير الدورية عن أداء الخطة التنفيذية للبحث 
العلمي في مجلس القسم واتخاذ إجراءات التحسين الالزمة.

نظام اإلشراف العلمي على الرسائل أو المشاريعالمتطلب 13

أدلة ولوائح وإجراءات اإلشراف العلمي على الرسائل أو المشاريع. المتطلب الفرعي
تقارير متابعة اإلشراف العلمي في البرنامج.

تقوم برامج الدراسات العليا فقط، بتوفير األدلة واللوائح الوصف 
واإلجراءات المطبقة في اإلشراف العلمي على رسائل طالب 

الدراسات العليا، باإلضافة إلى توفير التقارير التي يتم إعدادها 
لمتابعة اإلشراف العلمي على الطالب.

اإلجراءاتالمهام الفرعية

توفير أدلة ولوائح 
وإجراءات اإلشراف 

العلمي على الرسائل 
العلمية

يقوم البرنامج بتوفير األدلة واللوائح واإلجراءات المطبقة 
في اإلشراف العلمي على رسائل طالب الدراسات العليا.

تقارير متابعة اإلشراف 
العلمي في البرنامج.

توفير التقارير التي يتم إعدادها لمتابعة اإلشراف العلمي 
على الطالب.
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مرفق )1(
جدول رقم )1( قائمة األدلة التعريفية )اإلرشادية( 

المطلوب تضمينها في ملفات االعتماد البرامجي

الفئة المستهدفةمصدر الدليلالعنوانم

عمادة القبول دليل الطالب )مترجم(1.
والتسجيل

طالب

طالبعمادة القبول والتسجيلدليل استخدام الخدمات الجديدة )مترجم(٢.

طالب عمادة شؤون الطالبخدمات التوجيه واإلرشاد3.
أعضاء هيئة تدريس

دليل الحقوق والواجبات لطالب وطالبات 4.
جامعة الملك خالد 

الشكاوى والتظلمات )مترجم(

لجنة الحقوق الطالبية 
– مكتب معالي رئيس 

الجامعة

طالب

الئحة الحقوق والواجبات لطالب وطالبات 5.
الدراسات العليا

طالبعمادة الدراسات العليا

الئحة برامج الدراسات العليا مدفوعة 6.
الرسوم

طالبعمادة الدراسات العليا

الدليل اإلرشادي للحركات األكاديمية٧.
اإللكترونية: تأجيل القبول - تأجيل الدراسة 

- حذف المقررات.

طالبعمادة الدراسات العليا
 أعضاء هيئة تدريس

القواعد التنفيذية لتعيين أعضاء هيئة ٨.
التدريس

 أعضاء هيئة تدريسأمانة المجلس العلمي

أعضاء هيئة تدريسعمادة البحث العلميالبرنامج البحثي العام – الدليل االجرائي9.

أعضاء هيئة تدريسعمادة البحث العلميبرنامج دعم المجموعات البحثية10.

أعضاء هيئة تدريسعمادة البحث العلمياألبحاث الغير ممولة11.

الالئحة الموحدة للبحث العلمي بالجامعات 1٢.
السعودية

أعضاء هيئة تدريسعمادة البحث العلمي

الالئحة التنفيذية لنظام أخالقيات البحث 13.
على المخلوقات الحية

أعضاء هيئة تدريسعمادة البحث العلمي

الفئة المستهدفةمصدر الدليلالعنوانم

نظام أخالقيات البحث على المخلوقات 14.
الحية

طالبعمادة البحث العلمي
أعضاء هيئة تدريس

الالئحة المنظمة لمنسوبي الجامعات 15.
من أعضاء هيئة التدريس والمحاضرين 

والمعيدين

المواردعمادة البشرية
أعضاء هيئة تدريس

الدليل اإلرشادي الموحد لمرحل إعداد 16.
الخطط الدراسية بجامعة الملك خالد

 أعضاء هيئة تدريسوحدة المناهج والخطط

طالب إدارة المخاطردليل إدارة المخاطر بجامعة الملك خالد1٧.
أعضاء هيئة تدريس

القواعد المنظمة للتعلم اإللكتروني 1٨.
بجامعة الملك خالد

عمادة التعلم 
اإللكتروني

طالب 
الموارد أعضاء هيئة 

تدريس

الالئحة الموحدة للدراسات العليا في 19.
الجامعات وقواعدها التنفيذية بجامعة 

الملك خالد

طالب عمادة الدراسات العليا
أعضاء هيئة التدريس

طالب عمادة الدراسات العليادليل كتابة الرسائل العلمية وإخراجها٢0.
أعضاء هيئة التدريس

طالب عمادة القبول والتسجيلالئحة الدراسة واالختبارات )مترجم( ٢1.
أعضاء هيئة التدريس

الدليل التعريفي للبرنامج، حيث يتضمن ٢٢.
)متطلبات القبول- الخطة الدراسية – 

وصف موجز للمقررات – الئحة االختبارات 
– الخدمات المقدمة للطالب – خصائص 

الخريجين -الفرص الوظيفية المتاحة 
لخريجي البرنامج (.

طالب القسم / البرنامج
أعضاء هيئة التدريس

طالب القسم / البرنامجدليل نظام إدارة الجودة بالبرنامج٢3.
أعضاء هيئة التدريس

وكالة الجامعة للتطوير اإلطار األخالقي٢4.
والجودة

طالب 
أعضاء هيئة التدريس 



الفئة المستهدفةمصدر الدليلالعنوانم

شروط وضوابط اإللحاق الداخلي : 1.
للمعيدين / المعيدات، والمحاضرين /

المحاضرات

أعضاء هيئة تدريسعمادة الدراسات العليا

دليل اعتماد الحركات األكاديمية )خاص ٢.
باألقسام العلمية والكليات (.

أعضاء هيئة تدريسعمادة الدراسات العليا

دليل أعضاء هيئة التدريس للخدمات 3.
اإللكترونية )اإلرشاد العلمي واإلشراف، 

والخطط البحثية والرسائل العلمية (.

أعضاء هيئة تدريسعمادة الدراسات العليا

دليل عمداء الكليات و رؤساء األقسام 4.
العلمية العتماد اإلجراءات اإللكترونية 

)الخطط البحثية والرسائل العلمية(.

أعضاء هيئة تدريسعمادة الدراسات العليا

القواعد التنفيذية لترقية أعضاء هيئة 5.
التدريس

أعضاء هيئة تدريسأمانة المجلس العلمي

القواعد المنظمة والتنفيذية إلجازة 6.
التفرغ العلمي

أعضاء هيئة تدريسأمانة المجلس العلمي

دليل الطالب للخدمات اإللكترونية )الخطط ٧.
البحثية والرسائل العلمية(.

طالبعمادة الدراسات العليا
 أعضاء هيئة تدريس

جدول رقم )٢(
 قائمة األدلة التعريفية )اإلرشادية( 

المستحسن تضمينها في ملفات االعتماد البرامجي

عمادة التطوير األكاديمي والجودة
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