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 البرامجي الوطني االعتمادمتطلبات الجامعة للتقديم على  استيفاءإرشادات 

 متطلبات التأهل حظاتالم متطلبات التأهل م

نامجالت   1 ي للتر
نامج  خيص النهائ   قرار إنشاء التر

2 
السعودي طار ل التوافق مع ا

 تل للمؤه
نامج مع متطلبات الطار  السعودي للمؤهلت  تقرير اتساق التر

 حصول الجامعة عىل العتماد المؤسسي )شهادة العتماد المؤسسي للجامعة( عتماد المؤسسي ل توفر متطلبات ا 3

4 
دلة التعريفية للطالب وهيئة ل ا

 التدريس

الدلة التعريفية المقدمة لكل من الطالب وهيئة التدريس  ويقصد بها الدلة التعريفية للطالب وهيئة التدريس 
 : مثل متضمنة

 نامج ي للتر
 الدليل التعريف 

 القبول والتسجيل دليل 

 لئحة الدراسة والختبارات 

 دمات التوجيه والرشادخ 

 الحقوق والواجبات 

 الشكاوى والتظلمات 

5 
نامج وتقارير ن ظام ضمان الجودة بالتر
 به داء الخاصةل ا

  نامج ددليل نظام الجو  ة بالتر

 نامج المقررات الدراسية دليل عىل  الصلحيات)متضمن مصفوفة  سياسات وإجراءات إقرار تعديل التر
نامج  السنويالتقرير  كافة المستويات( ي  آلخر للتر

 لنموذج المركز الوطن 
ً
 عامي   وفقا

  نامج (لكل مقرر سنوي تقرير واحد ) عامي    آلخر تقارير المقررات الدراسية بالتر
ً
 ا

  جهات التوظيف، هيئة التدريس، (تقرير نتائج استطلعات الرأي لذوي العلقة ، الطالب، الخريجي  
 )  . سنتي    آلخر الموظفي  

نامج والمقررات الدراسية 6  توصيف التر
 ي  فتوصي

 لنموذج المركز الوطن 
ً
نامج وفقا  التر

 نامج مصنفة طبقا للمس  توياتتوصيف المقررات الدراسية بالتر
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 متطلبات التأهل حظاتالم متطلبات التأهل م

7 
خطة قياس مخرجات التعلم وتقارير 

 القياس
 نامج  خطة قياس مخرجات التعلم للتر

 نامجت  قرير قياس جميع مخرجات التعلم للتر

8 
دفعة واحدة عىل  )تخرج الطلبة 

 )قللا
ي كل دفعة

 
نامج وأعداد الطلبة ف ي تخرجت من التر

 بيان بعدد الدفعات الن 

نامجل اللجنة ا 9  ستشارية للتر
 تشكيل اللجنة ومهامها 

 تقرير عن اداء اللجنة ومخرجاتها 

10 
ات ا داء الرئيسة والمقارنة ل مؤشر
 المرجعية

نامج والمقارنة المرجعية  ات الداء الرئيسية للتر  .ثلث سنوات آلخر تقرير قياس مؤشر

نامجا 11  لدراسة الذاتية للتر

ي مقاييس التقويم ال
نامج ذائ  من المحكات حك لكل م نقاطث ل ن ثعالتقييم  مستوىيقل  مراعاة ال  )مع للتر

ي ح يةالرئيس
 (معيارولكل  دها المركز دالن 

نامجذة الستقرير الدرا   اتية للتر
 الذاتية ةالدراسالشواهد الخاصة بتقرير الدلة و 

نامج 12  دراسي  مقرر ملف لكل  ملفات المقررات الدراسية للتر

نامج  13 نامج .  تقرير رأي مستقل حول جودة التر ي حول جودة التر  تقرير المحكم الخارجر

14 
تشكيل ومحاض  المجلس الستشاري 

 ومجلس التطوير والجودة

نامج الستشاري بالكليةنسخة من تشكيل المجلس   أو للتر
 نسخة من تشكيل مجلس التطوير والجودة بالكلية. 

 سنتان.  آلخر الستشاري ومجلس التطوير والجودة  اجتماعات المجلسنسخ من محاض  

 عامي    آلخر نسخة من التقرير السنوي للكلية  التقرير السنوي للكلية  15

نامج  16  إحصائيات حول التر
نامج   نامج ) إعداد الطلب المقبولي   بالتر ي حول التر

 –نتائج استطلعات الراي  -نتائج الطلب-تقرير احصائ 
 احصائيات حول المعامل والقاعات الدراسية(  -دريس وتخصصاتهمأعداد هيئة الت

نامج.  األكاديمي تقرير حول عمليات الرشاد  الرشاد الكاديمي والنفسي  17  والنفسي لطلب التر

 


