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طصثطئ١

        تحرص الجامعة ع� ض�ن الجودة وتقييم ا�داء لجميع ا�ع�ل، ومن ذلك 

تقييم كفاءة ا جالس واللجان وتعزيز أداءها من خل ا لحوظات التي ترد من 

مقام الوزارة وكذلك ع� مجالس الجامعة وكذلك ملحوظات ا عا� مدير الجامعة 

ووكيل الشؤون التعليمية ع� مجالس الكليات وكذلك تم تحديد وصف وظيفي 

ا هام ا حددة، ك�  بالجامعة بحيث يؤدون أع�لهم وفق هذه  العامل�  لجميع 

تعمل الجامعة ع� تقييم إنجاز وأع�ل هذه ا جالس واللجان وفق إحصائيات 

واست�رة تقييم لقياس مدى رضاهم عن أع�ل ا جلس واللجان التي يعملون بها.

وتعمل الجامعة وفق دليل جمع وتحليل وتقييم ودراسة البيانات من خل مركز 

ا¯حصاء وا علومات، ويقوم هذا ا ركز بإصدار تقارير الجامعة السنوية والتقارير 

ا¯حصائية مع تزويد الجهات ا عنية بالدولة با�رقام وا¯حصاءات ا طلوبة كوزارة 

التعليم والهيئة العامة ل·حصاء وغµها، وقامت الجامعة بتأسيس وحدة مخصصة 

للتقارير والقرارات تخدم الجامعة º هذا الجانب.

ك� يتم العمل وفق آلية للمتابعة وا½ستفادة من ال¼امج التقنية ا تاحة وذلك من 

خل إنشاء مجموعات للتواصل ع¼ الواتس اب وال¼يد ا½لكÀو¿ وا½تصال عن 

طريق الهاتف والزيارات ا يدانية التقييمية  تابعة كل ا�ع�ل ا طلوبة ومتابعة 

ا ستجدات  كل  ومتابعة  ا¯نجاز  إيجاÄ ع� Ãعة  أثر  لها  كان  وقد  بها.  ا¯نجاز 

:Æوصولها إليهم، وهذه القروبات ك� ي º وا تطلبات والتي تتأخر

بسط ا� الرتمظ الرتغط



طصثطئ١

2

وكء  وعضوة  عضو   ٨٠ عدد  من  ويتكون  والجودة  التطوير  فريق  قروب   -١

وا�قسام  بالكليات  للجودة  وا نسقات  وا نسق�  والجودة  التطوير  ووكيت 

العلمية.

٢- قروب برامج ا½عت�د ا½كادÍي ويتكون من عدد ٤٠ عضو وعضوة من رؤساء 

ا�قسام العلمية وال¼امج ا�كادÍية ومنسقي ومنسقات الجودة.

٣- قروب لجنة ترجمة الوثائق ويتكون من عدد ٧ أعضاء (الرجال والنساء) من 

كليات الجامعة.

والع�دات  الجامعة  بكليات  والجودة  للتطوير  ا�سبوعية  لÑع�ل  الجدول   -٤

ا ساندة.

٥- الزيارات ا يدانية التبادلية ب� الكليات وكتابة تقارير لع�دة التطوير والجودة.

٦- التقييم ا½لكÀو¿ لل¼امج ا�كادÍية من خل رابط يتم إدراج جميع ا تطلبات 

لعت�د ال¼امجي.

الجامعة  لوكالة  الÖية  التقارير  وكتابة  للكليات  التقييمية  ا يدانية  الزيارات   -٧

للتطوير والجودة وبدورها ترفع لرئيس الجامعة للتوجيه Øا يراه مناسباً، وعرضها 

ع� اللجنة العليا للتطوير والجودة.

الكليات بجامعة شقراء ع� تقديم وتطوير  الدليل  ساعدة  وقد تم إعداد هذا 

عمليات ض�ن جودة داخلية، وللتحضµ وا½ستعداد للحصول ع� ا½عت�د 
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 Ûال¼امجي، للتأكد من تحقيق مستويات عالية من ا�داء. وبالتا� يسعى الدليل إ

تحقيق هدف� محددين ه�:

١-استمرارية الكلية º مستوى أداء يحقق ع� أرض الواقع م�رسات ومعايµ هيئة 

تقويم التعليم والتدريب.

٢-التحس� ا ستمر لÑداء من أجل الوصول إÛ متطلبات ا½عت�د ال¼امجي ل¼امج 

.Þالكلية، وتلبية متطلبات الجامعة من الكلية للحصول ع� ا½عت�د ا ؤس

  وتتلخص إجراءات ض�ن الجودة º ا¯جراءات اßتية:



4

السمض شغ الضطغئ وشص "دورة الاثطغط السظعغئ":أوًق

تبدأ "دورة التخطيط السنوية" من الروافد التي تنبثق منها أهداف 

الخطة ثم وضع الخطة ومتابعة تنفيذها وقياس مستوى تحققها:

الخطط  بناء أهداف  الذي يعد أحد راوافد   äالذا التقويم  يتم  أن  يراعى 

بشكل دوري.

نå ثقافة التخطيط º الكلية، من خل عدم ا½قتصار ع� وضع الخطة 

̄دارية  التشغيلية للكلية، بل بتوجيه ا�قسام وجميع الوحدات التنظيمية وا

بالكلية لوضع خطط تشغيلية سنوية.

1  - 1

2  - 1

3  - 1

سµ بيئة العمل:
äالتقويم الذا

تحديد / مراجعة
ا�هداف

وضع / تطوير
الخطة

تنفيذ الخطة متابعة / قياستحديث الخطة
ا�داء
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السمض شغ الضطغئ وشص "دورة الاثطغط السظعغئ":أوًق

        الرقابة ا رحلية ع� ا�داء ومستوى إنجاز الخطط خل فÀات زمنية 

 º لتحديد أوجه القصور ،(èشهر كحد أق – êأسبوع كحد أد) متقاربة

التنفيذ وا¯نجاز أو½ً بأول ليتسنى تداركه، وعدم ترحيل الكشف عن أوجه 

القصور إÛ تقارير ا¯نجاز الفصلية أو السنوية لصعوبة تدارك ما ì يتم 

إنجازه نهاية الفصل أو العام.

"ا�جندات  بها  ا½سÀشاد  Íكن  التي  الخطط  تنفيذ  متابعة  آليات  ومن 

ا�سبوعية وتقارير ا¯نجاز ا�سبوعية"، والتي تتمثل º تحديد ا¯جراءات 

بداية  أجندة   º ا�سبوع  تخص  والتي  الخطة   º الواردة  وا �رسات 

ا�سبوع وإعنها، ثم عمل تقرير إنجاز نهاية ا�سبوع حول ما تم إنجازه 

الزمنية  الفÀة  مد  للكلية  وÍكن  ا�جندة.  هذه  من  إنجازه  يتم   ì وما 

.èشهر كحد أق Ûجندة وتقرير ا¯نجاز إÑل

4  - 1
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:º والتي تتمثل

السمض داخض الئرظاطب وشص "دورة الاثطغط والمراجسئ"باظغًا

توصيف ال¼نامجتقرير ال¼نامج

توصيف ا قررات الدراسيةتقارير ا قررات الدراسية

تدريس ا قررات

التخطيط ا ستمرالتقارير الفصلية والسنوية
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العغاضض الاظزغمغئبالبًا

        يتع� تشكيل اللجنة العليا للتطوير والجودة ع� مستوى الجامعة، 

اللجنة  الجامعة وأم� هذه  الجامعة وعضوية جميع وكء  برئاسة رئيس 

عميد التطوير والجودة، وتكون مهامها وفق التا�:

١- متابعة أع�ل التطوير والجودة º الجامعة.

٢- ا¯îاف ع� عمليات ا½عت�د ا ؤسÞ وال¼امجي محلياً ودولياً.

ا½عت�د  فريق  عمل  اسÀاتيجية  ووضع  وا�ولويات  الخطط  اعت�د   -٣

ا ؤسÞ والجدول الزمني.

٤- التأكد من استخدام مقاييس التقويم ا ؤسÞ وال¼امجي التي أعدتها 

هيئة تقويم التعليم.

 º ومن  التدريس  هيئة  (أعضاء  العامل�  جميع  مشاركة  من  التأكد   -٥

̄داري�) بالجامعة º عمليات التقويم. حكمهم وا

̄دارات ا ركزية) بالجامعة،  ̄دارة العليا وا ٦- التأكد من إسهام ا سؤول� (ا

وإسهام ا ستفيدين بصورة مباîة من أنشطة الجامعة من خارج الجامعة 

.Þالتقويم ا ؤس º

٧- تقديم الدعم وا ساندة لفريق ا½عت�د ا ؤسÞ والفرق الفرعية وحل 

ا شاكل التي قد تواجه تلك الفرق أثناء تأدية أع�لها.

1  - 3
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إدارة  لض�ن  الكلية  داخل  اßتية  التنظيمية  والوحدات  الهياكل  وجود  يتع� 

الجودة:

الكلية (رئيساً) – وكيل  للتطوير والجودة، وتتشكل من: عميد  العليا  للجنة   -١

والجودة  التطوير  منسق   – (أعضاًء)  الكلية  وكء   – (نائباً)  والجودة  التطوير 

العليا  اللجنة  للتشكيل. وتتمحور مهام  الكلية إضافته  (أميناً) – من يرى عميد 

للتطوير والجودة حول رسم السياسات العامة ووضع الخطط ا½سÀاتيجية.

٢- مجلس وكالة التطوير والجودة، ويتشكل من: وكيل التطوير والجودة (رئيساً) 

ويعد  (عضواً).  والجودة  التطوير  منسقة   – (أميناً)  والجودة  التطوير  منسق   –

مجلس وكالة التطوير والجودة حلقة الوصل ب� اللجنة العليا للتطوير والجودة 

ووحدة التطوير والجودة، ويقوم بÀجمة السياسات العامة والخطط ا½سÀاتيجية 

 µتس وخطوات  مراحل   Ûإ والجودة  للتطوير  العليا  اللجنة  قبل  من  ا وضوعة 

وفقها وحدة التطوير والجودة.

٣- وحدة التطوير والجودة بالكلية، وتتشكل من: وكيل التطوير والجودة (رئيساً) 

– منسق التطوير والجودة (نائباً) – منسقة التطوير والجودة (أميناً) – منسقي/ 

منسقات الجودة با�قسام (أعضاًء) – من يرى وكيل 

٨- ا¯îاف ع� إعداد التقرير النهاð طبقاً ل·جراءات ا تبعة وا حددة من 

قبل هيئة تقويم التعليم.

.ð٩- اعت�د توصيات التقرير النها

2  - 3
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الجهة  والجودة  التطوير  وحدة  وتعد  للتشكيل.  إضافته  والجودة  التطوير 

التشغيلية  الخطط  بوضع  فتقوم  بالكلية،  والجودة  التطوير  �ع�ل  التنفيذية 

ومتابعة تنفيذها وقياس ا�داء وتلقي تقارير ا¯نجاز، وتåف ع� أع�ل لجان 

التقويم الذاä ولجان الجودة با�قسام.

العليا للتطوير والجودة.  اللجنة  الذاä: يتم تشكيلها من قبل  التقويم  ٤- لجان 

وتقوم بعمل التقويم الذاä الدوري تحت إîاف وحدة التطوير والجودة، ك� 

تقوم بعمل تقارير مقارنة ب� السنوات ا ختلفة، ورفع تقارير بالتغذية الراجعة. 

وللجان التقويم الذاä ا½ستعانة Øن تراه من منسوÄ الكلية º أداء مهامها.

٥- لجان الجودة با�قسام، وتتشكل من: رئيس القسم (رئيساً) – منسق الجودة 

بالقسم (نائباً) – منسقة الجودة بالقسم (أميناً) - من يتم اختياره من قبل رئيس 

�ع�ل  التنفيذية  الجهة  بالقسم  الجودة  لجنة  وòثل  أعضاًء).  (عضواً/  القسم 

التطوير والجودة داخل القسم وتخضع ¯îاف وحدة التطوير والجودة.

يراعي º تشكيل هذه الهياكل أن يكون لكل عضو هيئة تدريس º الكلية دور 

º أع�ل الجودة.

3  - 3

ا½جت�عات  وتوثيق هذه  ا ختلفة،  والوحدات  للهياكل  دورية  اجت�عات  عقد 

Øحاó اجت�عات.

4  - 3
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óورة أن òثل إجراءات ض�ن الجودة النوعية الدخلية لكليات جامعة شقراء إطاراً عاماً للعمل:

ضمان الةعدة الظعسغئ الثاخطغئ لضطغات جاطسئ حصراء

تتثغث طعاخفات الثرغب لضض ضطغئ بالةاطسئ وظعاتب (طثرجات) الاسطغط المساعثشئ

بظاء الظزام الثاخطغ لطةعدة وشص طساغغر اقساماد افضادغمغ
لدمان طثرجاته

تتصغص ظعاتب (طثرجات) الاسطغط المساعثشئ بالضطغئ

بظاء الثطئ 
اقجاراتغةغئ 

لطضطغئ

الثطئ 
الاحشغطغئ 

لطضطغئ

طساغغر 
اقساماد 

افضادغمغ

اخاغار سدع 
عغؤئ 

الاثرغج

طاابسئ وتصغغط 

وتظفغث الثطئ 

الاحشغطغئ 

طغثاظغًا

إسثادات خرائط 

المةاقت لاتصغص 

ظعاتب الاسطغط

إسثاد خرائط 

المظاعب وتصارغر 

المصررات الثراجغئ

تطعغر وتأعغض 

وتثرغإ أسداء 

عغؤئ الاثرغج 

والصغادات بالضطغئ

طآحرات صغاس 

افداء المآجسغ 

والئرطةغ

المصارظات 
المرجسغئ

الاصارغر 
السظعغئ

تصارغر 
ا�ظةاز

الاصعغط الثاتغ 
والاثصغص 

الثاخطغ

الثطئ الثراجغئ 

وتعخغش وتصارغر 

الئراطب والمصررات

تتثغث الرؤغئ و 

الرجالئ واقعثاف 

اقجاراتغةغئ 

وأولعغات الاتسغظ
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إجراءات ضمان الةعدة الظعسغئ الثخطغئ لضطغات جاطسئ حصراءرابسًا

وÍكن صياغة هذه ا¯جراءات º الجدول التا�:

ض�ن الجودة النوعية الداخلية لكليات جامعة شقراء.

Ensuring Internal Quality of the Faculties of Shaqra University 1
تحديد مواصفات الخريج لكل كلية بالجامعة ونواتج (مخرجات) التعليم ا ستهدفة

Determination of Graduate Speciôcations and Targeted Educational Outcomes(Outputs)for 
Each Faculty

2
Development of Faculty Strategic Planبناء الخطة ا½سÀاتيجية للكلية 3

Faculty Action Planالخطة التشغيلية للكلية 4
Academic Accreditation Standardsمعايµ ا½عت�د ا�كادÍي 

Study Plan, and Course and Program Description and 
Reports

5

Faculty Member Recruitmentاختيار عضو هيئة  7

وتقارير وتوصيف  الدراسية   الخطة 
ال¼امج وا قررات 6

Determination of Vision, Mission, Strategic Objectives and 
Improvement Priorities

وا�هداف والرسالة  الرؤية   تحديد 
ا½سÀاتيجية وأولويات التحس� 8

Field Follow-up, Evaluation and Implementation of the 
Operational Plan

 متابعة وتقييم وتنفيذ الخطة التشغيلية
ميدانيا 9

Development of Domain Mapping for Learning Outcomes نواتج لتحقيق  ا جا½ت  خرائط   اعداد 
التعليم 10
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إجراءات ضمان الةعدة الظعسغئ الثخطغئ لضطغات جاطسئ حصراء

 اعداد خرائط ا ناهج وتقارير ا قررات
الدراسية

Development of Curriculum Mapping and 
Courses Reports 11

هيئة أعضاء  وتدريب  وتأهيل   تطوير 
التدريس والقيادات بالكلية

Improvement and Training of Faculty Members and 
qualifying Administration 12

µللجودة وفق معاي Æبناء النظام الداخ 
ا½عت�د ا�كادÍي لض�ن مخرجاته

Building Internal Quality System Based on Academic 
Accreditation Standards to Ensure Quality Outputs

Institutional and Programmatic KPIs

13

Benchmarksا قارنات ا رجعية 15

و  Þا ؤس ا�داء  قياس   مؤîات 
ال¼امجي 14

Annual Reports التقارير السنوية 16
Progress Reports تقارير ا½نجاز 17
Self-Assessment and Internal Auditing Æوالتدقيق الداخ äالتقويم الذا 18
Achievement of Targeted Learning Outcomes(Outputs) in 
Faculty

التعليم (مخرجات)  نواتج   تحقيق 
ا ستهدفة بالكلية 19
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1
2

3

4

5

1  - 5:Æخطوات متسلسلة وفقاً  ا ي º كن تحديد هذه ا تطلباتÍ

الماططإ افدلئ والحعاعثم

قرار إنشاء ال¼نامج (للمؤسسات العامة)الÀخيص النهاð لل¼نامج أو قرار إنشاء

ا½تساق مع إطار ا ؤهت السعودية 
(SAQF)

تقرير عن توافق الجامعة مع إطار 
(SAQF) ا ؤهت السعودية

Þتوافر متطلبات ا½عت�د ا ؤس

كتيبات وأدلة الطب وا وظف�

نظام ض�ن جودة ال¼نامج وتقارير 
أدائه

استوفت ا ؤسسة ا عتمدة أو مؤسسة الجامعة 
متطلبات ا�هلية للجودة (òت جدولة زيارة 

ا راجعة)

كتيبات الطب وا وظف� ٢٠ أبريل ٢٠٢٠ Øا 
فيها:

• كتيب ال¼نامج
القبول والتسجيل

دراسة اللوائح وا½ختبارات
ا¯رشاد وا½ستشارة

خدمات
• الحقوق و الواجبات
• الشكاوى والتظل�ت

دليل نظام جودة ال¼نامج
• دليل السياسات و ٢٠٢٠

إجراءات ا وافقة ،
تعديل ومراجعة

ال¼امج والدورات ا�كادÍية
• تقرير برنامج سنوي للعام� ا اضي� وفقا لقوالب 

NCAAA
 º تقارير ا قرر للعام� ا اضي� (تقرير واحد لكل مقرر •

السنة



العغاضض الاظزغمغئخاطسًا
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5
6
7
8
9
10

11

12
13
14

ال¼نامج الذي يستوº هذه ا تطلبات يقوم بÀشيح نفسه لعت�د ال¼امجي من 

خل تعبئة الرابط ا وجود º ا رفقات أدناه.

• تقرير عن نتائج
استطعات أصحاب ا صلحة (الطب ،

الخريج� وأرباب العمل وهيئة التدريس وا وظف�) خل 
العام� ا اضي�

...
توصيفات ال¼امج وا قررات

NCAAA مواصفات ال¼نامج ر ا واصفات حسب قوالب •
• مواصفات ا قرر لجميع ا قررات ا صنفة حسب 

ا ستويات

خطة تقييم نتائج التعلم والنتائجخطة تقييم نتائج التعلم والنتائج

تخرج الطب من مجموعة واحدة 
ع� ا�قل

تقرير عن عدد مجموعات الخريج� وعدد الطب º كل 
منها

تكوين ووظائف اللجنةاللجنة ا½ستشارية لل¼نامج
• تقرير عن أداء ونتائج اللجنة

تقرير عن قياس ومؤîات ا�داء الرئيسية لل¼نامج للسنوات مؤîات ا�داء الرئيسية و ا قارنات ا رجعية
الثث ا اضية

الدراسة الذاتية

مقاييس التقييم الذاä لل¼نامج (مع ا�خذ º ا½عتبار أن 
 µمستوى التقييم ½ يقل عن ثث نقاط لكل من ا عاي

الرئيسية التي حددها ا ركز ولكل معيار(
• تقرير الدراسة الذاتية لل¼نامج

• دليل ع� تقرير الدراسة الذاتية.

يتم إرسال الرسالة تحسبًا لزيارة ميدانية مرضية خطاب للمركز الوطني للتقويم وا½عت�د

زيارة ا وقع وتصحيح التعليقاتزيارة موقع ا حاكاة بجودة الجامعة

زيارة مراجعة مقÀحة من NCAAA ا ركز 

الوطني للتقويم وا½عت�د
NCAAA زيارة مراجعة

2  - 5



تصعغط ذاتغ دوريجادجًا

ظعاتب الاسطغطجابسًا

إسثاد وبائص اقسامادباطظًا

طآحرات أداء الئراطب افضادغمغئتاجسًا

وبائص الةعدةساحرًا
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        عمل تقويم ذاä دوري ل¼امج الكلية، وعمل تقارير مقارنة ب� السنوات ا ختلفة لتحديد 

أوجه التحسن وتطويرها وأوجه الخلل وعجها.

        إعداد وثائق ا½عت�د بشكل منتظم: توصيفات ال¼امج – توصيفات ا قررات – التقرير 

السنوي لل¼نامج – تقارير ا قررات – ملفات ا قررات - استبانات الجودة وتحليلها.

        قياس مؤîات ا�داء لل¼امج ا�كادÍية، وتوجيه وحدة ا¯حصاء وا علومات بالكلية لتوثيق 

.ðللكراس ا¯حصا Æات ا�داء ا ختلفة، والتحديث الفصîمؤ

        نå ثقافة الجودة من خل: كتيبات – استاندات – بروشورات – مطويات – تفعيل يوم 

الجودة العا ي - ا½ستفادة من شاشات ومنافذ الكلية º ذلك. والحرص ع� أ½ يتم نå ثقافة 

الجودة بشكل متقطع، بل بشكل منتتظم.

تحديد نواتج التعلم ومواصفات الخريج لكل برنامج واعت�دها.



تثرغإ أسداء عغؤئ الاثرغجتادي سحر

برظاطب الثطئ السظعغئ لطمصارظئ المرجسغئباظغ سحر

الاسطغط ا�لضاروظغبالث سحر

طرشصاترابع سحر
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من خل إقامة محاóات ودورات وورش لرفع كفاءة أعضاء هية التدريس º م�رسة العملية 

التعليمية. وتضع وكالة التطوير والجودة بالكلية بالتعاون مع وكالة الشؤون التعليمية بالكلية خطة 

̄داري�. سنوية تخص التدريب �عضاء هيئة التدريس وا

        وضع ال¼نامج خطة سنوية للمقارنة ا رجعية داخلياً وخارجياً للم�رسات ومؤîات ا�داء 

لل¼امج ا�كادÍية، وقيام وكالة التطوير والجودة بالكلية Øتابعة تنفيذ ال¼نامج لهذه الخطة.

 º و¿ كخيار حتمي، ونهيئة أقسام ومرافق الكلية لذلك، وتشكيل وحدةÀتبني التعليم ا½لك        

الكلية تحت مسمى "وحدة البيئة الذكية" لتحقيق هذا الهدف.

رابط هيئة تقويم التعليم والتدريب: 1  - 14

2  - 14

https://www.etec.gov.sa/ar/Pages/default.aspx

رابط ع�دة التطوير والجودة بجامعة شقراء: الدخول من خل هذا 

̄دارات ثم اختيار ع�دة التطوير والجودة: الرابط ثم اختيار ا

https://www.su.edu.sa/ar/



طرشصاترابع سحر
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:Þا½عت�د ا ؤس µمعاي 3  - 14

طساغغر
اقساماد

المآجسغ

الرؤغئ
والرجالئ

والاثطغط
اقجاراتغةغ

التعضمئ
والصغادة
وا�دارة

الاسطغط
والاسطط

عغؤئ الاثرغج
والمعظفغظ

المعارد
المآجسغئ

الئتث
السطمغ
واقباضار

الحراضئ
المةامسغئ

الطقب

 الرجالئ وافعثاف المآجسغئ
 الرؤغئ والاثطغط اقجاراتغةغ

المةالج والطةان السطغا
الصغادة واقدارة

افظزمئ والسغاجات وا�جراءات
العغضض الاظزغمغ

إدارة ضمان الةعدة
الظجاعئ والحفاشغئ واقخقق

تخمغط الئراطب افضادغمغئ والاطعغر
خخائص الثرغةغظ وطثرجات الاسطط

ضمان جعدة الئراطب افضادغمغئ
الحراضات الاسطغمغئ طع براطب 

الثراجات الاسطغمغئ
طخادر الاسطط

صئعل الطقب
جةقت الطقب

تصعق الطقب وواجئاتعط
الاعجغه وا�رحاد
الطقب الثولغعن

الثثطات وافظحطئالطقبغئ
الثرغةعن

الاعظغش واقظاصاء
الاطعغر المعظغ والاصعغط

المعارد المالغئ والمغجاظغئ
تصظغئ المسطعطات

المراشص والاةعغجات
السقطئ وإدارة المثاذر

الاثطغط لطئتث السطمغ وإدارته
دسط الئتث السطمغ واقباضار

الاثطغط لطحراضئ المةامسغئ وإدارتعا
تفسغض الحراضئ المةامسغئ

31سثد المساغغر الفرسغئ8سثد المساغغر

186سثد الممارجات
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طرشصاترابع سحر

4 úاذج ا½عت�د ال¼امجي:14 - 

5 رابط جمع بيانات ال¼امج ا رشحة لعت�د ا�كادÍي:14 - 

تتمثل هذه الن�ذج º الن�ذج اßتية وفق آخر إصدار من هيئة تقويم 

التعليم والتدريب (٢٠٢٠):

١- توصيف ال¼نامج.

٢- التقرير السنوي لل¼نامج.

.û٣- توصيف ا قرر الدرا

.û٤- تقرير ا قرر الدرا

٥- توصيف الخ¼ة ا يدانية.

٦- تقرير الخ¼ة ا يدانية.

٧- تقرير الدراسة الذاتية لل¼نامج.

٨- مقياس التقويم الذاä لل¼امج ا�كادÍية.

وÍكن تحميل جميع هذه الن�ذج من خل الرابط التا�:

https://www.etec.gov.sa/ar/productsandservices/
NCAAA/AccreditationProgrammatic/Pages/Forms.aspx

https://forms.gle/bDHn٣Wa٥٩sCe٩SMN٨



إسثاد
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سمغث سمادة الاطعغر والةعدةد/ سثظان العربان 

وضغض ضطغئ السطعم والثراجات ا�ظساظغئ
ببادق لطاطعغر والةعدة

طظسص ضطغئ السطعم والثراجات ا�ظساظغئ
ببادق لطاطعغر والةعدة

أ.د/ سئث ا�له المجروع 

د. رضا المظسغ 



إسثاد :
سمادة الاطعغر والةعدة

عمادة التطوير والجودة
Deanship of Development and Quality

وكالة الجامعة للتطوير والجودة
vice rectorate for development and quality

ن الةعدة
دلغض ضما

طغاتعا
لةاطسئ حصراء  وض
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