
   

 
 
 

 

  

 اململكة العربية السعودية

 مـــــــــم التعليـــــــــــــقويــــــة تـــــــــــــهيئ

 املركز الوطني للتقويم والاعتماد ألاكاديمي

ــــــدم بــــــــتـــدريــــال إدارة ــــــــــــــــــدعــــــــــــال ـــاتــــــــــــوخـ ــ  ــمـــ

Kingdom of Saudi Arabia 

Education Evaluation Commission  

National Center for  

Academic Accreditation & Evaluation 

Training & Support Services Administration 

 

 

 

 

 باللغتين العربية وإلانجليزية التدريبية البرامج

 هـ  8341  - 8341  ألاكاديمي العام من ألاول  الدراس ي للفصل

 

Arabic & English Training Programs 

First Semester of Academic Year 2017 - 2018 



   

 
 
 

 

 2 صفحة 

 اململكة العربية السعودية

 مـــــــــم التعليـــــــــــــقويــــــة تـــــــــــــهيئ

 املركز الوطني للتقويم والاعتماد ألاكاديمي

ــــــدم بــــــــتـــدريــــال إدارة ــــــــــــــــــدعــــــــــــال ـــاتــــــــــــوخـ ــ  ــمـــ

Kingdom of Saudi Arabia 

Education Evaluation Commission  

National Center for  

Academic Accreditation & Evaluation 

Training & Support Services Administration 

 ه  8341 - 8341  ألاول  الدراس ي للفصل التدريبية البرامج
Training Programs for First Semester 2017 - 2018 

 

 م
 البرنامج رمز

 التدريبي

اسم البرنامج 

 التدريبي
 املدينة اللغة

 الرسوم

 للشخص

متطلبات 

 البرنامج
 تاريخ عقد البرنامج التدريبي

No. 

Training 

Program 

Code 

Training 

Program Name 
Language City 

Fee Per 

person 

Program 

Requirements 
Training Program Date 

1 TP16 
 املراجعين تأهيل

 الخارجيين
 الرياض العربية

0022 

 ريال

ما ال يقل  حضور 

برامج  3 عن

تدريبية من 

برامج  سلسلة

NCAAA . 

 الثاني ألاسبوع

 الخميس -الثالثاء  اليوم

 التاريخ
 ه6-1/8/8341

 م06-01/1/0282

 م0342 –ص  1342 الوقت

2 TP03 

 التخطيط

 لتحسين الاستراتيجي

 الجودة

 الرياض العربية
0122 

 ريال
 اليوجد

 الثالث ألاسبوع

 والخميس ألاربعاء اليوم

 التاريخ
 ه83-80/8/8341

 م3-0/82/0282

 م0342 – ص 1342 الوقت

3 TP16 

External 

Reviewers 

Training 

English Riyadh 2500 SR 

At least 

attending 4 

NCAAA 

training 

programs. 

Week Fourth 

Day Tue. – Thu. 

Date 
20-22/1/1439H 

10-12/10/2017 

Time 8:30am – 2:30pm 

4 TP02 

 تحقيق متطلبات

 الجودة معايير

 على والاعتماد

 البرامجي املستوى 

 الرياض العربية
0122 

 ريال
 اليوجد

 الخامس ألاسبوع

 ألاحد و الاثنين اليوم

 التاريخ
 ه00-06/8/8341

 م80-86/82/0282

 م0342 – ص 1342 الوقت

  



   

 
 
 

 

 4 صفحة 

 اململكة العربية السعودية

 مـــــــــم التعليـــــــــــــقويــــــة تـــــــــــــهيئ

 املركز الوطني للتقويم والاعتماد ألاكاديمي

ــــــدم بــــــــتـــدريــــال إدارة ــــــــــــــــــدعــــــــــــال ـــاتــــــــــــوخـ ــ  ــمـــ

Kingdom of Saudi Arabia 

Education Evaluation Commission  

National Center for  

Academic Accreditation & Evaluation 

Training & Support Services Administration 

 ه  8341 - 8341  ألاول  الدراس ي للفصل التدريبية البرامج
Training Programs for First Semester 2017 - 2018 

 

 م
 البرنامج رمز

 التدريبي

اسم البرنامج 

 التدريبي
 املدينة اللغة

الرسوم 

 للشخص

متطلبات 

 البرنامج
 تاريخ عقد البرنامج التدريبي

No. 

Training 

Program 

Code 

Training 

Program Name 
Language City 

Fee Per 

person 

Program 

Requirements 
Training Program Date 

5 TP04 

إعداد الخطط 

التشغيلية وصياغة 

 مؤشرات ألاداء

 جدة العربية
0122 

 ريال
TP03 

 الخامس ألاسبوع

 ألاربعاء والخميس اليوم

 التاريخ
 ه01-01/8/8341

 م81-81/82/0282

 م0342 –ص  1342 الوقت

6 TP05 

 مخرجات صياغة

 للبرامج التعلم

 واملقررات

 جدة العربية
0122 

 ريال
TP03 

 السادس ألاسبوع

 ألاربعاء والخميس اليوم

 التاريخ
 ه0-6/0/8341

 م00-06/82/0282

 م0342 –ص  1342 الوقت

7 TP10 
 ألاداء مؤشرات

 املرجعية واملقارنة
 الرياض العربية

0122 

 ريال
TP09 

 السابع ألاسبوع

 الاثنينألاحد و  اليوم

 التاريخ
 ه1-82/0/8341

 م01-42/82/0282

 م2 –م 8 الوقت

8 TP06.b 

Assessment of 

Learning 

Outcomes 

English Riyadh 2900 SR TP05 

 Seventh ألاسبوع

 .Wed. – Thu اليوم

 التاريخ
12-13/2/1439H 

1-2/11/2017 

 8:30am – 2:30pm الوقت

  



   

 
 
 

 

 3 صفحة 

 اململكة العربية السعودية

 مـــــــــم التعليـــــــــــــقويــــــة تـــــــــــــهيئ

 املركز الوطني للتقويم والاعتماد ألاكاديمي

ــــــدم بــــــــتـــدريــــال إدارة ــــــــــــــــــدعــــــــــــال ـــاتــــــــــــوخـ ــ  ــمـــ

Kingdom of Saudi Arabia 

Education Evaluation Commission  

National Center for  

Academic Accreditation & Evaluation 

Training & Support Services Administration 

 ه  8341 - 8341  ألاول  الدراس ي للفصل التدريبية البرامج
Training Programs for First Semester 2017 - 2018 

 

 م
 البرنامج رمز

 التدريبي

اسم البرنامج 

 التدريبي
 املدينة اللغة

الرسوم 

 للشخص

متطلبات 

 البرنامج
 تاريخ عقد البرنامج التدريبي

No. 

Training 

Program 

Code 

Training Program 

Name 
Language City 

Fee Per 

person 

Program 

Requirements 
Training Program Date 

9 TP06.a 

كيف تعد خطة 

تقييم شاملة 

 ملخرجات التعلم

 العربية
شرم 

 الشيخ

4122 

 ريال
TP02 + TP05 

Week الثامن 

Day والخميس ألاربعاء 

Date 
 ه81-02/0/8341

 م1-1/88/0282

Time 1342  م0322 –ص 

10 TP17 

Securing academic 

standards through 

effective reporting 

and actions 

English Dubai 4900 SR None 

Week Ninth 

Day Wed. – Thu. 

Date 
26-27/2/1439H 

15-16/11/2017 

Time 8:30am – 2:30pm 

11 TP07 
 املقررات توصيف

 امليداني والتدريب
 الرياض العربية

0122 

 ريال
 اليوجد

 العاشر ألاسبوع

 ألاحد و الاثنين اليوم

 التاريخ
 ه8-0/4/8341

 م81-02/88/0282

 م2 –م 8 الوقت

12 TP09 

 البيانات تحليل

 والاستبانات

 نتائجها واستخدام

 الجودة لضمان

 املستمر والتحسين

 الرياض العربية
0122 

 ريال
 اليوجد

 العاشر ألاسبوع

 ألاربعاء والخميس اليوم

 التاريخ
 ه3-0/4/8341

 م00-04/88/0282

 م0342 –ص  1342 الوقت

  



   

 
 
 

 

 5 صفحة 

 اململكة العربية السعودية

 مـــــــــم التعليـــــــــــــقويــــــة تـــــــــــــهيئ

 املركز الوطني للتقويم والاعتماد ألاكاديمي

ــــــدم بــــــــتـــدريــــال إدارة ــــــــــــــــــدعــــــــــــال ـــاتــــــــــــوخـ ــ  ــمـــ

Kingdom of Saudi Arabia 

Education Evaluation Commission  

National Center for  

Academic Accreditation & Evaluation 

Training & Support Services Administration 

 ه  8341 - 8341  ألاول  الدراس ي للفصل التدريبية البرامج
Training Programs for First Semester 2017 - 2018 

 م
 البرنامج رمز

 التدريبي

اسم البرنامج 

 التدريبي
 املدينة اللغة

الرسوم 

 للشخص

متطلبات 

 البرنامج
 تاريخ عقد البرنامج التدريبي

No. 

Training 

Program 

Code 

Training 

Program Name 
Language City 

Fee Per 

person 

Program 

Requirements 
Training Program Date 

13 TP05 

 مخرجات صياغة

 للبرامج التعلم

 واملقررات

 الرياض العربية
0122 

 ريال
TP03 

 الحادي عشر ألاسبوع

 ألاحد و الاثنين اليوم

 التاريخ
 ه1-1/4/8341

 م06-02/88/0282

 م2 –م 8 الوقت

14 TP10 
 ألاداء مؤشرات

 املرجعية واملقارنة
 جدة العربية

0122 

 ريال
TP09 

 الحادي عشر ألاسبوع

 ألاربعاء والخميس اليوم

 التاريخ
 ه88-80/4/8341

 م01-42/88/0282

 م0342 –ص  1342 الوقت

15 TP12 

 التقويم مقاييس

 ألادلة وجمع الذاتي

 املستقل والرأي

 الرياض العربية
0122 

 ريال
TP10 

 الثاني عشر ألاسبوع

 ألاحد و الاثنين اليوم

 التاريخ
 ه80-86/4/8341

 م4-3/80/0282

 م2 –م 8 الوقت

16 TP14 

 تقرير إعداد

 الذاتية الدراسة

 للبرنامج

 الرياض العربية
0122 

 ريال

TP04 

+ 

(TP10 or TP12) 

 الثاني عشر ألاسبوع

 ألاربعاء والخميس اليوم

 التاريخ
 ه81-81/4/8341

 م6-2/80/0282

 م0342 –ص  1342 الوقت

  



   

 
 
 

 

 6 صفحة 

 اململكة العربية السعودية

 مـــــــــم التعليـــــــــــــقويــــــة تـــــــــــــهيئ

 املركز الوطني للتقويم والاعتماد ألاكاديمي

ــــــدم بــــــــتـــدريــــال إدارة ــــــــــــــــــدعــــــــــــال ـــاتــــــــــــوخـ ــ  ــمـــ

Kingdom of Saudi Arabia 

Education Evaluation Commission  

National Center for  

Academic Accreditation & Evaluation 

Training & Support Services Administration 

 ه  8341 - 8341  ألاول  الدراس ي للفصل التدريبية البرامج
Training Programs for First Semester 2017 - 2018 

ميكن للمركز تقديم ورش عمل خاصة باملؤسسات التعليمية داخل مقراتها أو خارجها وذلك بالتنسيق مع وحدة التدريب باملركز على الرقم  :مالحظة* 

 training@ncaaa.org.sa: ، أو عرب الربيد اإللكرتوني9443230550: التالي

 م
 البرنامج رمز

 التدريبي

اسم البرنامج 

 التدريبي
 املدينة اللغة

الرسوم 

 للشخص

متطلبات 

 البرنامج
 تاريخ عقد البرنامج التدريبي

No. 

Training 

Program 

Code 

Training 

Program Name 
Language City 

Fee Per 

person 

Program 

Requirements 
Training Program Date 

17 TP13 

 تقرير إعداد

 الذاتية الدراسة

 للمؤسسة

 الرياض العربية
0122 

 ريال

(TP03 + TP04) 

+ 

(TP10 or TP12) 

 الثالث عشر ألاسبوع

 ألاحد و الاثنين اليوم

 التاريخ
 ه00-04/4/8341

 م82-88/80/0282

 م2 –م 8 الوقت

18 TP06.b 

 ومتابعة تقييم

 تعلم مخرجات

 املستوى  على الطلبة

 والبرامجي املؤسس ي

 الرياض العربية
0122 

 ريال
TP05 

 الثالث عشر ألاسبوع

 ألاربعاء والخميس اليوم

 التاريخ
 ه00-06/4/8341

 م84-83/80/0282

 م0342 –ص  1342 الوقت

19 TP16 
 املراجعين تأهيل

 الخارجيين
 الرياض العربية

0022 

 ريال

ما ال يقل  حضور 

برامج  3عن 

تدريبية من 

سلسلة برامج 

NCAAA . 

 الرابع عشر ألاسبوع

 الخميس -الثالثاء  اليوم

 التاريخ
 ه8-4/3/8341

 م81-08/80/0282

 م0342 –ص  1342 الوقت

20 TP08 
التقارير الدورية 

 للبرامج واملقررات
 الرياض العربية

0122 

 ريال
TP07 

 الخامس عشر ألاسبوع

 ألاربعاء والخميس اليوم

 التاريخ
 ه1-82/3/8341

 م02-01/80/0282

 م0342 –ص  1342 الوقت


