
 

 

 من عمادة التطوير اجلامعي واجلودة النوعية ترتيب امللفات املطلوبة

لها ومشاركتها مع عمادة التطوير اجلامعي ترتيب ملفات اجلودة اخلاصة بكل برنامج أكادميي متهيدا لتحمي طريقة توضح اخلطوات التالية
 .واجلودة النوعية )يوجد ملف يوضح خطوات التحميل ومشاركة امللفات(

 باسم الكلية. األساسي يتم تسمية اجمللد .1
 قسم الشريعة –اسم القسم. مثال: كلية الشريعة ينشأ داخل جملد كلية جملد لكل قسم ويسمى باسم الكلية و   .2
 :للقسم جملدين فرعيني ساسيينشأ داخل اجمللد األ .3

 أدلة الدراسة الذاتية -أ
 متطلبات االعتماد املؤسسي -ب

 ل جملد من اجمللدين الفرعيني على عدة جملدات على النحو التايلوحيتوي ك

 :أوال: مجلد أدلة الدراسة الذاتية

 –املعيار الثاين  –جملد. يسمى كل جملد برقم معيار: املعيار األول  11ينشأ داخل اجمللد املسمى )أدلة الدراسة الذاتية( عدد  .1
املعيار  –املعيار التاسع  –املعيار الثامن  –املعيار السابع  –املعيار السادس  –املعيار اخلامس  –املعيار الرابع  –املعيار الثالث 

 املعيار األحد عشر. –العاشر 
 يضم جملد كل معيار ثالث مكونات رئيسية: .2

 للمعيارملف الدراسة الذاتية  -أ
 للمعيار مقاييس التقومي الذايتملف  -ب
 (املتوفرة بالربنامج ايهما أيسرملف قائمة األدلة وفق منوذج حصر األدلة املقرتح ) أو وفق شكل القائمة  -ج
 ملفات األدلة -د

 ب نظام الرتميز املوضح أدناه.يتم تسمية ملفات األدلة حس .3
( 1-1-2-5( مثال )رقم الدليل-رقم املمارسة-رقم املعيار الفرعي-)رقم املعيار الرئيسي يعطى كل ملف دليل رمز كالتايل 

. يرجى مالحظة أن رقم الدليل هو األول من لالدليل اخلامس على املمارسة الثانية للمعيار الفرعي األول للمعيار الرئيسي األو 
. يرجى كذلك مراعات بداية تسلسل جديد مع بداية كل ممارسة. اليمنيورقم املعيار الرئيسي هو األول من جهة  اليسارجهة 

األول للمعيار ( الدليل األول للممارسة الثالثة للمعيار الفرعي 1-1-3-1مثال ميكن أن يكون الدليل التايل يف قائمة األدلة هو )
 .-الرئيسي األول. يرجى عدم ترك مسافات بني األرقام وعالمة 



 

 

وهو جزء من )يوضع يف كل جملد قائمة باألدلة مع وصف هلا. ميكن استخدام النموذج املبسط املوضح أدناه أو النموذج املفصل  .4
. يوجد مثال لتطبيق اجلدول y0https://uq.sa/RAXYاملوجود يف الرابط التايل: منوذج حصر األدلة للممارسات( 

 املفصل على املعيار األول.
 املعيار:

 مالحظات وصفه اسم امللف
1-1-2-5   
1-1-3-1   

 

 األول: األساسي املعيار
املعيار  وصفه اسم امللف

 الفرعي
املعيار 
 الفرعي

املعيار 
 الفرعي

املعيار 
 الفرعي

املعيار 
 الفرعي

 مالحظات

1-1 1-2 1-3 1-4 1-5  
1-1-2-5 ---------------- ✓      
1-1-3-1 ---------------- ✓      

 

 ثانيا: مجلد متطلبات االعتماد المؤسسي:

 حسب البيان التايل: وتكون مسميات وحمتويات اجمللدات ينشأ حتت جملد متطلبات املؤسسي عدد من اجمللدات

 مالحظات حمتوياته اسم اجمللد
الرؤية والرسالة 

 واألهداف
  )*( ملف حيوي رؤية ورسالة وأهداف الربنامج

اخلطة 
 االسرتاتيجية

ترفق اخلطة االسرتاتيجية للكلية واخلطة  لقسملكلية/اخلطة االسرتاتيجية ل
التنفيذية للقسم، واذا كان هناك خطة 

 اسرتاتيجية للقسم يتم ارفاقها.
منوذج البيانات 
 للدراسة الذاتية

 (13-7منوذج بيانات املؤسسة )ص اجلداول اخلاصة بالربامج يف 
(A1+A2) 

https://uq.sa/PDkqN2 
 

 NCAAA 2017وفق مناذج  الربنامج توصيف  توصيف الربنامج
 مصفوفة نواتج التعلم املوجودة يف توصيف الربنامج على ملف مصفوفة نواتج 

https://uq.sa/RAXY0y
https://uq.sa/PDkqN2


 

 

 منفصل التعلم املستهدفة
السنوية التقارير 
 للربنامج

  NCAAA 2017وفق مناذج  آخر تقريرين يف ملفات منفصلة 

 ( املتاح وفق جممعة أو منفصلة)  توصيف مجيع مقررات الربنامج  توصيف املقررات
 NCAAA 2017وفق مناذج 

 1438- 1437تقارير العام اجلامعي   تقارير مجيع املقررات تقارير املقررات
للعام اجلامعي والفصل الدراسي االول 

 هـ1438-1439
توصيف اخلربة 

 امليدانية
 إن انطبق ربة امليدانية توصيف اخل

تقرير اخلربة 
 امليدانية

 إن انطبق تقرير اخلربة امليدانية

مقاييس التقومي 
 الذايت الرباجمي

  مقاييس التقومي الذايت جلميع املعايري 

تقرير الدراسة 
 الذاتية للربنامج

ميكن للربامج احلاصلة على اعتماد دويل  الذاتية جلميع املعايريتقرير الدراسة 
االكتفاء بإرفاق آخر دراسة ذاتية مت 

تقدميها هليئة االعتماد الدولية على أن ال 
 4يكون قد مضى عليها أكثر من 

 سنوات.
 –جملد لكل مقرر من مقررات الربنامج حيوي التايل: توصيف املقرر  ملفات املقررات

مناذج من إجابات الطلبة  –مناذج من االختبارات  –قرر تقرير امل
تقرير استيفاء  –مناذج من أنشطة الطالب  –مبستويات خمتلفة 

 تقرير تصحيح عينة عشوائية. –االختبار للمواصفات االختبارية 
 يسمى كل جملد باسم ورقم املقرر

عدد ملف فقط )مناذج املطلوب رفعه 
،  اسي(واحد ألي مقرر من كل مستوى در 

على ان تكون باقي امللفات بالربنامج 
 مكتملة ومتاحة بالربنامج.

  ملف حيوي دليل الربنامج دليل الربنامج
السري الذاتية 
ألعضاء هيئة 

 التدريس

  جلميع األعضاء

اللجان 
 االستشارية

  ملف حيوي تشكيل اللجنة االستشارية بالقسم وحماضر اجتماعاهتا
 



 

 

  وحماضر اجتماعاهتا بالقسم جلنة اجلودة تشكيل حيوي ملف جلان اجلودة
جلنة تطوير 

 املناهج
  وحماضر اجتماعاهتا بالقسم املناهج جلنة تشكيل حيوي ملف

ملف حيوي نتائج قياس مؤشرات األداء الرئيسية والفرعية لثالث  مؤشرات األداء
 سنوات

 يوجد منوذج مقرتح يف الرابط التايل:
https://uq.sa/622CBW 

نتائج استطالع آراء اخلرجيني  –وي إحصائيات اخلرجيني حيملف  اخلرجيني
وغريها من  ( االلتحاق بدراسة او عدم التوظيف سواء التوظيف او)

نتائج  –االستطالعات حول رسالة الربنامج وغريها ان وجدت 
 .استطالع أرباب العمل

 

 ملف حيوي احصائيات البحث العلمي بالقسم  البحث العلمي
ة االسرتاتيجية خطة البحث العلمي أو اجلزء املنوط هبا يف اخلط)

تقييم معيار البحث العلمي من خالل املقاييس  -واخلطة التنفيذية 
 3مؤشرات األداء على مدار  –واجلزء اخلاص به بالدراسة الذاتية 

 (سنوات للبحث العلمي 

كن ادراج ملف تقييم املعيار العاشر )مي
ؤشرات األداء واألدلة واالحصائيات وم

 (اخلاصة به

  ء على نتيجة الدراسة الذاتية للربنامجملف حيوي خطة التحسني بنا خطة التحسني
ملف بيانات األمن والسالمة وخطة  األمن والسالمة األمن والسالمة

 االخالء
يم املعيار احلادي ميكن ادراج ملف تقي) توثق خطة وجهود القسم يف خدمة اجملتمع ملف أو ملفات خدمة اجملتمع

صائيات ومؤشرات واالح عشر  واألدلة 
 (األداء اخلاصة به

 

هناك تكرار أحيانا يف ادراج امللف عدة مرات يف عدة جملدات وفق التصنيف املقرتح وذلك لتسهيل استخدامها من عدة جلان  ملحوظة :
داخل اجلامعة ومشاركتها معهم من خالل عمادة التطوير اجلامعي واجلودة النوعية وفق حاجة وجمال كل جلنة على مستوى اجلامعة دون 

 امج مرة أخرى.احلاجة للرجوع للكليات والرب 

قدر اإلمكان.  pdf)*( يرجى استخدام ملفات بصيغة 

https://uq.sa/622CBW


 

 

 

 خمطط تفصيلي لطريقة ترتيب امللفات 

مجلد 
الكلية

1قسم 

أدلة الدراسة 
الذاتية

املعيار األول

ملف مقاييس 
املعيار

ملف الدراسة 
ارالذاتية للمعي

قائمة األدلة

ملفات 
األدلة

املعيار الثاين

ملف مقاييس 
املعيار

ملف الدراسة 
ارالذاتية للمعي

قائمة األدلة

ملفات 
األدلة

....

...

متطلبات االعتماد 
املؤسسي

الرؤية والرسالة 
واألهداف

اخلطة 
االسرتاتيجية

....

2قسم 

أدلة الدراسة 
الذاتية

....

متطلبات االعتماد 
املؤسسي

....

....

....


