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 التالية لألهمية المعلوماتفضال االطالع عىل 

 

ي  .1
 
ي األسابيع األوىل )االسبوع الثان

 
ي ليس لها متطلبات قبلية ف

الحقا التسجيل  التاسع( لكي يتست  للمستفيدين –تمت جدولة الدورات التدريبية الت 

ي الدورات المتقدمة بعد حضورهم متطلباتها ا
 
 لقبلية. ف

ي هذا الفصل يومي الجمعة والسبت للدورات الخارجية  .2
 
نا ف تتعارض مع اوقات العمل للكثبر  وال حت  تناسب الجميع بدال من األربعاء والخميس اخب 

 . المستفيدينمن 

 إىل  8:30مواعيد الدورات الداخلية من الساعة   .3
ً
 بعدالظهر.  2:30صباحا

 إىل  9:00مواعيد الدورات الخارجية من  الساعة  .4
ً
 بعد الظهر.  3:00صباحا

امج التدريبية فضال  التواصل عىل: لالستفسار أو  .5 ي البر
 
 للتسجيل ف

ي :  •
 
ون يد االلكب   training@ncaaa.org.saالبر

  907،  906،  903،  511تحويالت:  2444483-011 هاتف:  •

 0562329449جوال:  •
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Training Program Code Training Program Name Language City Fee Per Person Program Requirements Training Program Date 

1 S-02 
 سة الذاتيةاعداد تقرير الدرا

 املؤسسية
 ال يوجد ريال 2900 الرياض العربية

 الثاني االسبوع

 االثنين -األحد  اليوم

 التاريخ
11-12/5/1439 

28-29/1/2018 

 م2:30 –ص 8:30 الوقت

2 S-15 
Program and Course 

Specifications 
English ال يوجد ريال 3200 الرياض 

 يالثان االسبوع

 الخميس - االربعاء اليوم

 التاريخ
14-15/5/1439 

31/1-1/2/2018 

 م2:30 –ص 8:30 الوقت

3 Q-1 

 إدارة الجودة الشاملة *

 
 للقيادات األكاديمية و اإلدارية واملوظفين * 

 

 ال يوجد ريال 2900 جدة العربية

 الثاني االسبوع

 سالخمي - االربعاء اليوم

 التاريخ
14-15/5/1439 

31/1-1/2/2018 

 م2:30 –ص 8:30 الوقت

4 S-05 

و اعداد  امجنتوصيف البر 

وفق  تقرير البرنامج السنوي 

 االعتماد الوطنيمتطلبات 

 ال يوجد ريال 2900 الرياض العربية

 الثالث االسبوع

 االثنين - األحد اليوم

 التاريخ
18-19/5/1439 

4-5/2/2018 

 م2:30 –ص 8:30 الوقت
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Training Program Code Training Program Name Language City Fee Per Person Program Requirements Training Program Date 

5 TP-09 

 واالستبانات البيانات تحليل

 لضمان نتائجها واستخدام

 املستمر والتحسين الجودة

 ال يوجد ريال 2900 الرياض العربية

 الثالث االسبوع

 الخميس - االربعاء اليوم

 التاريخ
21-22/5/1439 

7-8/2/2018 

 م2:30 –ص 8:30 الوقت

6 TP-09 

How to utilize NCAAA’s 

Survyes for Qulity 

Improvement 

English ال يوجد ريال 3200 املدينة 

 الثالث االسبوع

 الخميس - االربعاء اليوم

 التاريخ
21-22/5/1439 

7-8/2/2018 

 م2:30 –ص 8:30 الوقت

7 TP-02 
متطلبات تحقيق معايير 

 اد البرامجيالجودة واالعتم
 ال يوجد ريال 2900 الرياض العربية

 الرابع االسبوع

 االثنين - األحد اليوم

 التاريخ
25-26/5/1439 

11-12/2/2018 

 م2:30 –ص 8:30 الوقت

8 

TP-03 

 

 

 

لضمان  االستراتيجي التخطيط

 الجودة تحسينو 
 ال يوجد ريال 2900 الرياض العربية

 ابعالر  االسبوع

 الخميس - االربعاء اليوم

 التاريخ
28-29/5/1439 

14-15/2/2018 

 م2:30 –ص 8:30 الوقت
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 م
 تاريخ عقد البرنامج التدريبي متطلبات البرنامج الرسوم للشخص املدينة اللغة اسم البرنامج التدريبي رمز البرنامج التدريبي

Training Program Code Training Program Name Language City Fee Per Person Program Requirements Training Program Date 

9 TP-35.3 
Assessment of learning 

Outcomes using RUBRICS 
English Jeddah 3500 SAR None 

 الرابع االسبوع

 الخميس - االربعاء اليوم

 التاريخ
28-29/5/1439 

14-15/2/2018 

 م2:30 –ص 8:30 الوقت

10 S-17 ال يوجد ريال 2900 الرياض العربية متطلبات جودة مصادر التعلم 

 الخامس االسبوع

 االثنين - األحد اليوم

 التاريخ
2-3/6/1439 

18-19/2/2018 

 م2:30 –ص 8:30 الوقت

11  S-03 
الجودة  تحقيق متطلبات

 املؤسس ي واالعتماد 
 ال يوجد ريال 2900 الرياض العربية

 الخامس االسبوع

 الخميس - االربعاء اليوم

 التاريخ
5-6/6/1439 

21-22/2/2018 

 م2:30 –ص 8:30 الوقت

12 TP-02 
 الجودة معايير  تحقيق متطلبات

 البرامجي املستوى  على واالعتماد
 وجدال ي ريال 2900 املدينة العربية

 الخامس االسبوع

 الخميس - االربعاء اليوم

 التاريخ
5-6/6/1439 

21-22/2/2018 

 م2:30 –ص 8:30 الوقت



                                               

                                                   

                                                       

 

 

 

 

 

 

جامعة اإلمام عبدالرحمن. الدمام:: جامعة طيبة ||| املدينة املنورةجامعة جدة ، جامعة عفت ، جامعة دار الحكمة ||| يز ، جامعة امللك عبدالعز : جدة: املركز الوطني للتقويم واالعتماد األكاديمي ، الرياضملحوظة: تقام الدورات في   

 

Kingdom of Saudi Arabia 

Education Evaluation Commission 

National Center for 

Academic Accreditation & EvAluation 

 اململكة العربية السعودية

 هيئة تقويم التعليم

 تماد األكاديمياملركز الوطني للتقويم واالع

 والتطوير املنهيإدارة التدريب 

 

* For Academic and Administrative leadership and Staff 

 

 م
 تاريخ عقد البرنامج التدريبي متطلبات البرنامج الرسوم للشخص املدينة اللغة اسم البرنامج التدريبي رمز البرنامج التدريبي

Training Program Code Training Program Name Language City Fee Per Person Program Requirements Training Program Date 

13 Q-1e 
Total Quality 

Management * 
English Abu Dhabi 4000 SAR None 

 الخامس االسبوع

 السبت -الجمعة  اليوم

 التاريخ
7-8/6/1439 

23-24/2/2018 

 م3:00 –ص 9:00 الوقت

 م
 تاريخ عقد البرنامج التدريبي متطلبات البرنامج الرسوم للشخص املدينة اللغة اسم البرنامج التدريبي رمز البرنامج التدريبي

Training Program Code Training Program Name Language City Fee Per Person Program Requirements Training Program Date 

14 Tp-07 
توصيف املقررات والخبرة 

 امليدانية
 ال يوجد ريال 2900 الرياض العربية

 السادس االسبوع

 االثنين - األحد اليوم

 التاريخ
9-10/6/1439 

25-26/2/2018 

 م2:30 –ص 8:30 الوقت

15 TP-35.3 
Assessment of learning 

Outcomes using RUBRICS 
English 3500 الرياض SAR ال يوجد 

 السادس االسبوع

 الخميس - االربعاء اليوم

 التاريخ
12-13/6/1439 

28/2-1/3/2018 

 م2:30 –ص 8:30 الوقت
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 اإلدارية واملوظفين األكاديمية و  للقيادات * 

 م
 تاريخ عقد البرنامج التدريبي متطلبات البرنامج الرسوم للشخص املدينة ةاللغ اسم البرنامج التدريبي رمز البرنامج التدريبي

Training Program Code Training Program Name Language City Fee Per Person Program Requirements Training Program Date 

16 TP-22 ال يوجد ريال 2900 جدة العربية تقويم مخرجات التعلم 

 سادسال االسبوع

 الخميس - االربعاء اليوم

 التاريخ
12-13/6/1439 

28/2-1/3/2018 

 م2:30 –ص 8:30 الوقت

17 S-16 
متطلبات جودة خدمات 

 التوجيه واإلرشاد الطالبي
 ال يوجد ريال 2900 الرياض العربية

 السابع االسبوع

 االثنين - األحد اليوم

 التاريخ
16-17/6/1439 

4-5/3/2018 

 م2:30 –ص 8:30 الوقت

18 AQ-1 
جودة األعمال اإلدارية في 

 مؤسسات التعليم العالي *
 ال يوجد ريال 2900 الرياض العربية

 السابع االسبوع

 الخميس - االربعاء اليوم

 التاريخ
19-20/6/1439 

7-8/3/2018 

 م2:30 –ص 8:30 الوقت

19 TP-09 

 واالستبانات البيانات تحليل

 لضمان نتائجها واستخدام

 املستمر والتحسين الجودة

 ال يوجد ريال 2900 جدة العربية

 السابع االسبوع

 الخميس - االربعاء اليوم

 التاريخ
19-20/6/1439 

7-8/3/2018 

 م2:30 –ص 8:30 الوقت
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 م
 تاريخ عقد البرنامج التدريبي متطلبات البرنامج الرسوم للشخص املدينة اللغة اسم البرنامج التدريبي رمز البرنامج التدريبي

Training Program Code Training Program Name Language City Fee Per Person Program Requirements Training Program Date 

20 S-12 
التخطيط لجودة أنشطة 

 البحث العلمي وخدمة املجتمع
 ال يوجد ريال 2900 الدمام العربية

 السابع االسبوع

 الخميس -االربعاء  اليوم

 التاريخ
19-20/6/1439 

7-8/3/2018 

 م2:30 –ص 8:30 الوقت

21 TP 02 
 الجودة معايير  تحقيق متطلبات

 البرامجي ملستوى ا على واالعتماد
 ال يوجد ريال 2900 الرياض العربية

 الثامن االسبوع

 االثنين -األحد  اليوم

 التاريخ
23-24/6/1439 

11-12/3/2018 

 م2:30 –ص 8:30 الوقت

22 TP-22 ال يوجد ريال 2900 الرياض العربية تقويم مخرجات التعلم 

 الثامن االسبوع

 الخميس -االربعاء  اليوم

 التاريخ
26-27/6/1439 

14-15/3/2018 

 م2:30 –ص 8:30 الوقت

23 S-03 
متطلبات تحقيق معايير 

 الجودة واالعتماد البرامجي
 ال يوجد ريال 2900 جدة العربية

 الثامن االسبوع

 الخميس -االربعاء  اليوم

 التاريخ
26-27/6/1439 

14-15/3/2018 

 م2:30 –ص 8:30 الوقت

24 TP-03 
ضمان التخطيط االستراتيجي ل

 تحسين الجودةو 
 ال يوجد ريال 2900 املدينة العربية

 الثامن االسبوع

 الخميس -االربعاء  اليوم

 التاريخ
26-27/6/1439 

14-15/3/2018 

 م2:30 –ص 8:30 الوقت
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 م
 تاريخ عقد البرنامج التدريبي متطلبات البرنامج الرسوم للشخص املدينة اللغة اسم البرنامج التدريبي ريبيرمز البرنامج التد

Training Program Code Training Program Name Language City Fee Per Person Program Requirements Training Program Date 

25 TP-08 
التقارير الدورية للبرامج 

 و الخبرة امليدانية قرراتوامل
 ال يوجد ريال 2900 الرياض العربية

 التاسع االسبوع

 االثنين -األحد  اليوم

 التاريخ
1-2/7/1439 

18-19/3/2018 

 م2:30 –ص 8:30 الوقت

26 S-12 
التخطيط لجودة أنشطة 

 البحث العلمي وخدمة املجتمع
 TP-05 ريال 2900 الرياض العربية

 التاسع االسبوع

 الخميس -االربعاء  اليوم

 التاريخ
4-5/7/1439 

21-22/3/2018 

 م2:30 –ص 8:30 الوقت

27 S-05 
توصيف البرامج وفق 

 االعتماد الوطنيمتطلبات 
 TP-07 ريال 2900 جدة العربية

 التاسع االسبوع

 الخميس -االربعاء  اليوم

 التاريخ
4-5/7/1439 

21-22/3/2018 

 م2:30 –ص 8:30 الوقت

28 TP-05 

 التعلم مخرجات صياغة

وفق  واملقررات للبرامج

متطلبات اإلطار الوطني 

 للمؤهالت

 TP-03 ريال 2900 املدينة العربية

 التاسع االسبوع

 الخميس -االربعاء  اليوم

 التاريخ
4-5/7/1439 

21-22/3/2018 

 م2:30 –ص 8:30 الوقت
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 والتطوير املنهيإدارة التدريب 

 م
 تاريخ عقد البرنامج التدريبي متطلبات البرنامج الرسوم للشخص املدينة اللغة اسم البرنامج التدريبي رمز البرنامج التدريبي

Training Program Code Training Program Name Language City Fee Per Person Program Requirements Training Program Date 

29 TP-04 
إعداد الخطط التشغيلية 

 وصياغة مؤشرات األداء
 TP-03 ريال 2900 الرياض العربية

 العاشر االسبوع

 االثنين -األحد  اليوم

 التاريخ
8-9/7/1439 

25-26/3/2018 

 م2:30 –ص 8:30 الوقت

30 TP-01 
Assessment of Learning 

Outcomes 
English 3200 الرياض SAR TP-05 

 العاشر االسبوع

 االثنين -األحد  اليوم

 التاريخ
8-9/7/1439 

25-26/3/2018 

 م2:30 –ص 8:30 الوقت

31 TP-08 
التقارير الدورية للبرامج 

 واملقررات
 TP-07 ريال 2900 الرياض العربية

 العاشر االسبوع

 الخميس - االربعاء اليوم

 التاريخ
11-12/7/1439 

28-29/3/2018 

 م2:30 –ص 8:30 الوقت

32 TP-10e KPIs and Benchmarking English ريال 3200 الدمام TP-09 

 العاشر االسبوع

 الخميس -االربعاء  اليوم

 التاريخ
11-12/7/1439 

28-29/3/2018 

 م2:30 –ص 8:30 الوقت

33 TP-10e KPIs and Benchmarking English Bahrain 3500 SAR TP-09 

 العاشر االسبوع

 السبت -الجمعة  اليوم

 التاريخ
13-14/6/1439 

30-31/3/2018 

 م3:00 –ص 9:00 الوقت
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Education Evaluation Commission 

National Center for 

Academic Accreditation & EvAluation 

 اململكة العربية السعودية

 هيئة تقويم التعليم

 تماد األكاديمياملركز الوطني للتقويم واالع

 والتطوير املنهيإدارة التدريب 

 

 م
 تاريخ عقد البرنامج التدريبي متطلبات البرنامج الرسوم للشخص املدينة اللغة اسم البرنامج التدريبي رمز البرنامج التدريبي

Training Program Code Training Program Name Language City Fee Per Person Program Requirements Training Program Date 

34 TP-05 
 التعلم مخرجات صياغة

 واملقررات للبرامج
 TP-03 ريال 2900 الرياض العربية

 ي عشرالحاد االسبوع

 االثنين -األحد  اليوم

 التاريخ
15-16/7/1439 

1-2/4/2018 

 م2:30 –ص 8:30 الوقت

35 TP-12 
 وجمع الذاتي التقويم مقاييس

 املستقل والرأي األدلة
 TP-10 ريال 2900 الرياض العربية

 الحادي عشر االسبوع

 الخميس -االربعاء  اليوم

 اريخالت
18-19/7/1439 

4-5/4/2018 

 م2:30 –ص 8:30 الوقت

36 S-12 
التخطيط لجودة أنشطة 

 البحث العلمي وخدمة املجتمع
 TP-10 ريال 2900 جدة العربية

 الحادي عشر االسبوع

 الخميس -االربعاء  اليوم

 التاريخ
18-19/7/1439 

4-5/4/2018 

 م2:30 –ص 8:30 الوقت

37 TP-01 
Assessment of Learning 

Outcomes 
English Dubai 4000 SAR TP-05 

 الحادي عشر االسبوع

 السبت - الجمعة اليوم

 التاريخ
20-21/7/1439 

6-7/4/2018 

 م3:000 –ص 9:00 الوقت
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 هيئة تقويم التعليم

 تماد األكاديمياملركز الوطني للتقويم واالع

 والتطوير املنهيإدارة التدريب 

 م
 تاريخ عقد البرنامج التدريبي متطلبات البرنامج رسوم للشخصال املدينة اللغة اسم البرنامج التدريبي رمز البرنامج التدريبي

Training Program Code Training Program Name Language City Fee Per Person Program Requirements Training Program Date 

38 TP-14 
 الذاتية الدراسة تقرير  إعداد

 للبرنامج
 TP04 + (TP10 or TP12) ريال 2900 الرياض العربية

 الثاني عشر االسبوع

 االثنين -األحد  اليوم

 التاريخ
22-23/7/1439 

8-9/4/2018 

 م2:30 –ص 8:30 الوقت

39 TP-06 
كيف تعد خطة تقييم شاملة 

 ملخرجات التعلم
 TP 02 + TP 05 ريال 2900 الرياض العربية

 الثاني عشر االسبوع

 الخميس -اء االربع اليوم

 التاريخ
25-26/7/1439 

11-12/4/2018 

 م2:30 –ص 8:30 الوقت

40 TP-10e KPIs and Benchmarking English ريال 3200 املدينة TP-09 

 الثاني عشر االسبوع

 الخميس -االربعاء  اليوم

 التاريخ
25-26/7/1439 

11-12/4/2018 

 م2:30 –ص 8:30 الوقت

41 TP-04 
إعداد الخطط التشغيلية 

 وصياغة مؤشرات األداء
 TP-03 ريال 2900 جدة العربية

 الثاني عشر االسبوع

 الخميس -االربعاء  اليوم

 التاريخ
25-26/7/1439 

11-12/4/2018 

 م2:30 –ص 8:30 الوقت

42 TP-10 
 واملقارنة األداء مؤشرات

 املرجعية
 العربية

 عمان

 األردن
 TP-09 ريال 4000

 الثاني عشر االسبوع

 السبت -الجمعة  اليوم

 التاريخ
27-28/7/1439 

13-14/4/2018 

 م3:00 –ص 9:00 الوقت
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 اململكة العربية السعودية
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 تماد األكاديمياملركز الوطني للتقويم واالع

 والتطوير املنهيإدارة التدريب 

 

 م

 البرنامج التدريبي تاريخ عقد متطلبات البرنامج الرسوم للشخص املدينة اللغة اسم البرنامج التدريبي رمز البرنامج التدريبي

Training Program Code Training Program Name Language City Fee Per Person Program Requirements Training Program Date 

43 TP-14 
 الذاتية الدراسة تقرير  إعداد

 للبرنامج
 TP 04 + (TP10 or TP12) ريال 2900 الرياض العربية

 الثالث عشر االسبوع

 االثنين -األحد  اليوم

 التاريخ
29-30/7/1439 

15-16/4/2018 

 م2:30 –ص 8:30 الوقت

44 TP-16  ريال 2900 الرياض العربية تأهيل املراجعين TP 02+ TP 05+ TP10  

 الثالث عشر االسبوع

 الخميس -االربعاء  اليوم

 التاريخ
2-3/8/1439 

18-19/4/2018 

 م2:30 –ص 8:30 الوقت

45 TP-22 ريال 2900 الدمام العربية تقويم مخرجات التعلم TP-05 

 الثالث عشر االسبوع

 الخميس -االربعاء  اليوم

 التاريخ
2-3/8/1439 

18-19/4/2018 

 م2:30 –ص 8:30 الوقت

46 TP-06 
يم شاملة كيف تعد خطة تقو 

 لمملخرجات التع
 TP 02 + TP 05 ريال 2900 جدة العربية

 عشر الثالث االسبوع

 الخميس -االربعاء  اليوم

 التاريخ
2-3/8/1439 

18-19/4/2018 

 م2:30 –ص 8:30 الوقت

47 TP-16e Reviewers Training English Dubai 4500 SAR TP 02+ TP 05+ TP10 

 الثالث عشر االسبوع

 السبت -الجمعة  اليوم

 التاريخ
4-5/8/1439 

20-21/4/2018 

 م3:00 –ص 9:00 الوقت
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 والتطوير املنهيإدارة التدريب 

 للقيادات األكاديمية و اإلدارية واملوظفين * 

 م
 تاريخ عقد البرنامج التدريبي متطلبات البرنامج الرسوم للشخص املدينة اللغة اسم البرنامج التدريبي رمز البرنامج التدريبي

Training Program Code Training Program Name Language City Fee Per Person Program Requirements Training Program Date 

48 TP-10 
مؤشرات األداء واملقارنة 

 املرجعية
 TP-09 ريال 2900 الرياض العربية

 الرابع عشر االسبوع

 االثنين -األحد  اليوم

 التاريخ
6-7/8/1439 

22-23/4/2018 

 م2:30 –ص 8:30 الوقت

49 AQ-1 
جودة األعمال اإلدارية في 

 مؤسسات التعليم العالي *
 ال يوجد ريال 2900 جدة العربية

 الرابع عشر االسبوع

 الخميس -االربعاء  اليوم

 التاريخ
9-10/8/1439 

25-26/4/2018 

 م2:30 –ص 8:30 الوقت

50 S-02 
 اعداد تقرير الدراسة الذاتية

 سيةاملؤس
 ريال 2900 املدينة العربية

TP03 + TP04 + (TP10 or 

TP12) 

 الرابع عشر االسبوع

 الخميس -االربعاء  اليوم

 التاريخ
9-10/8/1439 

25-26/4/2018 

 م2:30 –ص 8:30 الوقت

51 TP-16 ريال 4000 شرم الشيخ العربية  املراجعين تأهيل 
برامج تدريبية  3حضور 

 قدمها املركزي

 الرابع عشر االسبوع

 السبت -الجمعة  اليوم

 التاريخ
11-12/8/1439 

27-28/4/2018 

 م3:00 –ص 9:00 الوقت
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 اململكة العربية السعودية

 هيئة تقويم التعليم

 تماد األكاديمياملركز الوطني للتقويم واالع

 والتطوير املنهيإدارة التدريب 

 للقيادات األكاديمية و اإلدارية واملوظفين * 

 م
 تاريخ عقد البرنامج التدريبي البرنامج متطلبات الرسوم للشخص املدينة اللغة اسم البرنامج التدريبي رمز البرنامج التدريبي

Training Program Code Training Program Name Language City Fee Per Person Program Requirements Training Program Date 

52 Q-1 * ال يوجد ريال 2900 الرياض العربية إدارة الجودة الشاملة 

 الخامس عشر االسبوع

 االثنين -حد األ  اليوم

 التاريخ
13-14/8/1439 

29-30/4/2018 

 م2:30 –ص 8:30 الوقت

53 TP-10e KPIs and Benchmarking English ريال 3200 الرياض TP-09 

 الخامس عشر االسبوع

 الخميس -االربعاء  اليوم

 التاريخ
16-17/8/1439 

2-3/5/2018 

 م2:30 –ص 8:30 الوقت

54 Q-1 * ال يوجد ريال 2900 املدينة العربية إدارة الجودة الشاملة 

 الخامس عشر االسبوع

 الخميس -االربعاء  اليوم

 التاريخ
16-17/8/1439 

2-3/5/2018 

 م2:30 –ص 8:30 الوقت

55 TP-01 
Assessment of Learning 

Outcomes 
English لريا 3200 جدة TP-05 

 الخامس عشر االسبوع

 الخميس -االربعاء  اليوم

 التاريخ
16-17/8/1439 

2-3/5/2018 

 م2:30 –ص 8:30 الوقت


