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المحاور

معلومات رئيسية عن الدراسة الذاتية واالعتماد❑

معلومات عامة عن الزيارة❑

الجوالت الميدانية❑



ية معلومات رئيسية عن الدراسة الذات
واالعتماد



المراجعة التطويرية : المرحلة األولى

(2013)

مراجعة تطويرية عن 
طريق المركز الوطني 

للتقويم واالعتماد 
األكاديمي

زيارة فريق المراجعين
2013في عام 

قدم فريق المراجعين 
مجموعة توصيات

تقدمت جامعة أم القرى 
ي بطلب االعتماد المؤسس
بعد إنجاز أكثر من 

من التوصيات%70



(2018)المرحلة الثانية 

فيذ التحقق من تن
توصيات 

قياس مؤشرات 
ااألداء وتحليله

جمع أدلة 
الممارسات 

تقييم ممارسات
ذج واستيفاء نمو
المقاييس

قوة تحديد نقاط ال
وتوصيات 
التحسين 
فيذوأولويات التن

كتابة تقرير 
ة الدراسة الذاتي



خطوات إعداد الدراسة الذاتية

مراجعة النسخة 
األولية وإعطاء 

-مقترحات 
مالحظات 

للمعايير

مراجعة لجان 
المعايير 

ة تنسيق النسخ
الكاملة من قبل
عمادة التطوير

إجراء تعديالت
بناء على الرأي

المستقل

إجراء تعديالت
ير بناء على تقر
مستشار 
NCAAA

ة تسليم النسخ
النهائية 
للمراجعين



جمع بيانات الدراسة الذاتية

( فروعجميع البمشاركة )تم جمع بيانات الدراسة الذاتية خالل العام الجامعي 

هـ1438-1439

.38-37مقاس حتى ماهوومنها 39-38مؤشرات األداء موجود بياناتها حتى عام -•

؟(إن وجدت) ما هي المستجدات التي طرأت خالل الفترة الحالية •



معلومات عامة عن الزيارة



فريق الزيارة

يتكون فريق االعتماد من أكاديميين خبراء في مجال الجودة❑

:فريق زيارة االعتماد للجامعة❑

o5 مراجع ومراجعة متدربين+ مراجعات 2+ مراجعين

:فريق زيارة االعتماد لشطر الطالبات بالزاهر❑

o2مراجعات

:فريق زيارة االعتماد لفرع الجامعة بالليث❑

o2 مراجعة متدربة+ مراجع متدرب + مراجعين



جدول الزيارة

األحد•

•(٨/ ٢)

اليوم األول

اإلثنين•

•(٨/ ٣)

اليوم الثاني
الثالثاء•

•(٨/ ٤)

اليوم الثالث

األربعاء•

•(٨/ ٥)

اليوم الرابع
الخميس•

• (٨/ ٦)

اليوم الخامس



هدف زيارة االعتماد

:تهدف الزيارة❑

o التحقق من ما تم
ة كتابته في الدراس

الذاتية على أرض 
الواقع 

واقع الجامعة
الدراسة 
الذاتية



:ادريركز فريق المراجعة في التحقق على عدة مص

o (.طرح أسئلة)مع المجموعات مقابالت

o (أو طلب وثائق جديدة أخرى–المرفقة مع الدراسة ) أدلة ووثائق

oالمالحظة من خالل جولة على المرافق والتجهيزات



مواعيد الجوالت
النشاط المكان الموعد اليوم

زيارة الفصول الدراسية ، 
واملختبرات ، ومرافق الكليات العابدية-الكليات  م4:15–3:25 هـ2/8/1440األحد 

الحرم الجامعي
يالجامعالحرمفيجولة

العابدية م4:15–3:25 هـ2/8/1440األحد 

الفصول الدراسية 

والحرم الزاهر ظهر1:30-2:40

4/8/1440الثالثاء 



:تفاصيل المرافق

المواصفاتالبند

لوحات

وملصقات
الرؤية والرسالة

لوحات ارشادية

األمن والسالمة
تعليمات األمن والسالمة

طفايات الحريق

مخارج الطوارئ

ارشادات معلنة لخطة االخالء

انذار الحريق



:تابع تفاصيل المرافق والتجهيزات

المعامل

ات ز التجهي 

المناسبة لعدد الطالب

وسائل األمان

تعليمات استخدام المعمل

جدول استخدام المعمل

التخلص من النفايات



:تابع تفاصيل المرافق والتجهيزات

اتالقاعات الدراسية ز مناسبة التجهي 

االضاءة

التكييف والتهوية

مناسبة لعدد الطالب



:تابع تفاصيل المرافق والتجهيزات

الكفايةمكاتب أعضاء هيئة التدريس

ات ز التجهي 

االتصال بالشبكة

جداول التدريس والساعات المكتبية



:تابع تفاصيل المرافق والتجهيزات

(إن وجدت)مكتبة الكلية 
كفاية المراجع وحداثتها

مناسبة التجهيزات

مواعيد العمل

وجود متخصص إلدارتها

إرشادات االستخدام



:تابع تفاصيل المرافق والتجهيزات

الخدمات

النظافة العامة

دورات المياه

يا الكافتي 

خدمات القرطاسية

(شطر الطالب)المواقف 



مطلوب من سعادة العمداء ورؤساء االقسام
بيانات الكلية حفظ

أعضاء هيئة تدريس –

طالب –

الحاصلين على الدكتوراة–

عدد المعامل –

عدد القاعات–

متوسط عدد الطالب بالشعبة–



لالطالع

https://uq.sa/fkThKGملخص الدراسة الذاتية

(إنجليزي+ عربي )مؤشرات أداء أم القرى 

رؤية و رسالة و قيم  أم القرى

األسترتيجيةمحاور و أهداف الخطة 

بيانات الجامعة



شكرا  
لحضوركم وحسن متابعتكم


