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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 السااعو   تقرير اتساااا البرنامج م   •

 للمؤهالت

 توفر متطلبات االعتماد المؤسسي 3
حصاااول الجامعة  لال ام تما  المؤ اااساااي    ت هلها  •

 ) تم جد لة زيارة المراجعة(لال تما  

 األدلة التعريفية للطالب وهيئة التدريس  4

األدلة التعريفية المقدمة لكل من الطالب وهيئة التدريس 

 :متضمنة  

 الدليل التعريفي للبرنامج •

 القبول  التسجيل •

 مئحة الدرا ة  امختبارات •

 خدمات التوجيه  اإلرشا   •

 الحقوا  الواجبات •

 الشكا ى  التظلمات •
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  بالبرنامج نظام ضمان الجودة

 وتقارير األداء الخاصة به

  بالبرنامج ليل نظام الجو ة  •

نامج  ليل  اااااايا ااااااات  إجراءات إقرار  تعديل البر •

مصفوفة الصالحيات ) متضمن   المقررات الدرا ية

 ( لال كافة المستويات

 فقاً لنموذج آلخر  امين لبرنامج ل التقرير الساااااانو  •

 المركز الوطني 

آلخر  امين  المقررات الدرا ااااااية بالبرنامج تقارير •

 )تقرير  احد لكل مقرر  نوياً(

تقرير نتاااائج ا ااااااتطال اااات الر   لااا    العالقاااة  •

هي اااة  تو،يه،  ل جهاااات ا لخريجين،  لطالب، ا )ا

 التدريس، المو،فين(آلخر  نتين

 والمقررات الدراسية توصيف البرنامج 6

 توصيه البرنامج  فقاً لنموذج المركز الوطني  •

توصاايه المقررات الدرا ااية بالبرنامج مصاانفة طبقا  •

 للمستويات

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

 لبرنامجتقرير قياس جمي  مخرجات التعلم ل •

 ) دفعة واحدة على األقل( تخرج الطلبة 8
بيان بعد  الدفعات التي تخرجت من البرنامج    دا   •

 الطلبة في كل  فعة

 اللجنة االستشارية للبرنامج 9
 تشكيل اللجنة  مهامها •

 تقرير  ن   اء اللجنة  مخرجاتها •

 مؤشرات األداء الرئيسة والمقارنة المرجعية 10
للبرنااامج مؤشاااااارات األ اء الرئيساااااااة قياااس تقرير  •

  المقارنة المرجعية آلخر ثالث  نوات.
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 مالحظات متطلبات التأهل 

 للبرنامجالدراسة الذاتية  11

)م  مرا اة  م يقل مقاييس التقويم ال اتي للبرنامج  •

مسااااااتوى التقييم  ن ثالث نقاااط لكاال محاا  من 

المحكااات الرئيساااااااة التي حااد هااا المركز  لكاال 

 معيار(

 الدرا ة ال اتية للبرنامج تقرير  •

 األ لة  الشواهد الخاصة بتقرير الدرا ة ال اتية. •

 متطلبات إضافية لبرامج الدراسات العليا 
 

  ومتابعتهاالخطة التنفيذية للبحث العلمي  12

نامج ) • بالبر حث العلمي  ية للب ي  حسااااااا  الخطة التنف

 (طبيعة البرنامج

  نشطة البحث العلمي بالبرنامجنظام رصد  توثيق  •

  خطة البحث العلميل الد رية تقارير األ اء •

13 
 نظام اإلشراف العلمي

 على الرسائل أو المشاريع أو التدريب المهني  

اإلشاااااااراي العلمي  لال   لاااة  لوائإ  إجراءات  •

 الر ائل    المشاري     التدري  المهني

 البرنامجتقارير متابعة اإلشراي العلمي في  •

 


