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الرباجمي متطلبات التأهل لالعتماد   
 مالحظات متطلبات التأهل  

 الترخيص النهائي للبرنامج 1
 قرار إنشاء البرنامج ) للجامعات الحكومية (  •

 ) للبرامج األهلية (  الترخيص النهائيقرار  •

 التوافق مع اإلطار السعودي للمؤهالت 2
متطلبات اإلطار الساعوي  تقرير اتساا  البرنامج م    •

 للمؤهالت

 توفر متطلبات االعتماد المؤسسي 3
حصااوا الجامعة ىلا اتىتماي المؤيااسااي له ت هلها  •

 ) تم جدهلة زيارة المراجعة(لالىتماي 

 األدلة التعريفية للطالب وهيئة التدريس  4

األدلة التعريفية المقدمة لكل من الطالب وهيئة التدريس 

 :متضمنة  

 الدليل التعريفي للبرنامج •

 القبوا هالتسجيل •

 تئحة الدراية هاتختبارات •

 خدمات التوجيه هاإلرشاي  •

 الحقو  هالواجبات •

 الشكاهى هالتظلمات •

5 
 نظام ضمان الجودة بالبرنامج 

 وتقارير األداء الخاصة به

  بالبرنامجيليل نظام الجوية  •

نامج يليال يااااياايااااات هإجراءات إقرار هتعاديل البر •

مصفوفة الصالحيات ) متضمن   هالمقررات الدرايية

 (ىلا كافة المستويات

هفقاا  لنموج  آلخر ىاامين  لبرناامج  ل التقرير الساااانو  •

 المركز الوطني 

آلخر ىاامين  المقررات الادرايااااياة باالبرناامج تقاارير •

 لكل مقرر ينويا ()تقرير هاحد 

تقرير نتااائج ايااااتطالىااات الرل  لاا ه  العالقااة  •

)الاطاال ا الاجارياجايانا جاهااات الاتاو ايا ا هايا ااة 

 التدريسا المو فين(آلخر ينتين

 والمقررات الدراسية توصيف البرنامج 6

 توصي  البرنامج هفقا  لنموج  المركز الوطني  •

توصاي  المقررات الدراياية بالبرنامج مصانفة طبقا  •

 للمستويات

 خطة قياس مخرجات التعلم وتقارير القياس 7
 خطة قياس مجرجات التعلم للبرنامج •

 لبرنامجتقرير قياس جمي  مجرجات التعلم ل •

 ) دفعة واحدة على األقل( تخرج الطلبة 8
بياا  بعادي الادفعاات التي تجرجاا من البرناامج هلىاداي   •

 الطلبة في كل يفعة

 االستشارية للبرنامجاللجنة  9
 تشكيل اللجنة همهامها •

 تقرير ىن لياء اللجنة همجرجاتها •

 مؤشرات األداء الرئيسة والمقارنة المرجعية 10
للبرناامج مؤشاااارات األياء الرئيساااااة قيااس تقرير  •

 هالمقارنة المرجعية آلخر ثالث ينوات.



 
3 

 مالحظات متطلبات التأهل  

 الدراسة الذاتية للبرنامج 11

)م  مراىااة لت يقال مقااييس التقويم الا اتي للبرناامج  •

مسااااتوى التقييم ىن ثالث نقااط لكال محا  من 

المحكاات الرئيساااااة التي حاديهاا المركز هلكال  

 معيار(

 الدراية ال اتية للبرنامج تقرير  •

 األيلة هالشواهد الجاصة بتقرير الدراية ال اتية. •

 العليامتطلبات إضافية لبرامج الدراسات  
 

  ومتابعتهاالخطة التنفيذية للبحث العلمي  12

حسااااا  الجطاة التنفيا ياة للبحاع العلمي باالبرناامج ) •

 (طبيعة البرنامج

 نظام رصد هتوثيق لنشطة البحع العلمي بالبرنامج •

   جطة البحع العلميل الدهرية تقارير األياء •

13 
 نظام اإلشراف العلمي

 على الرسائل أو المشاريع أو التدريب المهني  

اإلشااااراع الاعالاماي ىالاا ليلااة هلاوائاج هإجاراءات  •

 الريائل له المشاري  له التدري  المهني

 تقارير متابعة اإلشراع العلمي في البرنامج •

 


