
   

Kingdom of Saudi Arabia 

National Commission for Academic 

Accreditation & Assessment 

 المملكــة العربيــة السعوديــة
 الهيئــــة الوطنيــــة للتقـويــم

 واالعـــتــمـــاد األكــاديــمــــي

 

 

 (ط )2و ــــــــحك رقــــيم

 تىصيف انخجرح انًيذاَيخ
 

 

 انًًهكخ انعرثيخ انسعىديخ

انهيئخ انىطُيخ نهتمىيى واالعتًبد األكبديًي  
 

 

  

 

  
 

 تىصيـــــــــــــــف انخجرح انًيـــــــــــــــــــذاَيــخ
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  طفحخ 2

Kingdom of Saudi Arabia 

National Commission for Academic 

Accreditation & Assessment 

 المملكــة العربيــة السعوديــة
 الهيئــــة الوطنيــــة للتقـويــم

 واالعـــتــمـــاد األكــاديــمــــي

تىصيف انخجرح انًيذاَيخ 

 

 . انٕؽُٛخ نهزمٕٚى ٔاالػزًبد األكبدًٚٙأدنخ انٓٛئخنًؼشفخ ئسشبداد رؼجئخ ْزا انًُٕرج انشخبء انشخٕع ئنٗ 

 

: ربسٚخ انزمشٚش   :انًإعغخ

: انمغى  :انكهٛخ

: انًغبس   :انجشَبيح

 

تعريف يمرر انخجرح انًيذاَيخ ويعهىيبد عبيخ عُه .   أ

 

:  ٔسيض يمشس انخجشح انًٛذاَٛخاعى. ١ 

: (ئٌ ٔخذد)ػذد انغبػبد انًؼزًذح . ٢

:  ػٍ انخجشح انًٛذاَٛخ ٔيغًبِ انٕظٛفٙ  انًغإٔل(يٍ فٙ حكًٓىأٔ )اعى ػؼٕ ْٛئخ انزذسٚظ . ٣

 :انزٕاسٚخ ٔاألٔلبد انًحذدح نُشبؽبد انخجشح انًٛذاَٛخ. ٤

 

 __________________________________________________________________: انزٕاسٚخ.     أ

 

_______________ _________________________________________________: األٔلبد.     ة

 

: انًغزٕٖ أٔ انغُخ انزٙ رمذو فٛٓب انخجشح انًٛذاَٛخ. ٥

.  ثٓب ٔيؼهٕيبد االرظبلْبػُبٍٔٚ ٔاركش أعًبء اندٓبد انزذسٚجٛخ.  ٦

يؼهٕيبد االرظبل 

 ( ثشٚذ ئنكزشَٔٙ أٔخٕال)
اعى يغإٔل االرظبل   ْب ػُٕأٌ اندٓخاعى 

. أ  

. ة  

. ج  

. د  

. ْـ  

 



    

 

    انُغخخ انؼشثٛخ– و 2/2/2015 – رٕطٛف انخجشح انًٛذاَٛخ -  8ًَٕرج 
 

 

  طفحخ 3

Kingdom of Saudi Arabia 

National Commission for Academic 

Accreditation & Assessment 

 المملكــة العربيــة السعوديــة
 الهيئــــة الوطنيــــة للتقـويــم

 واالعـــتــمـــاد األكــاديــمــــي

يخرجبد انتعهّى   .ة

 

.ٔأعبنٛت انزمٕٚى ٔاعزشارٛدٛبد انزؼهٛىانزؼهّى  حغت يدبالد يخشخبد انزؼهّى انخبطخ ثبنخجشح انًٛذاَٛخ.  ١  

 

 رؼجش ، ٔيزكبيهخٔاحذح ٔاعزشارٛدٛبد انزذسٚظ يغ ثؼؼٓب فٙ يُظٕيخ ، ٔؽشق انزمٕٚى،رؼًم كم يٍ يخشخبد انزؼهّى نهجشَبيح

. يدزًؼخ ػٍ ارفبق يزُبعك ثٍٛ رؼهى انطالة ٔرؼهًٛٓى

 يدبالد نهزؼهّى، ٚحذد فٙ انًدبالد األسثؼخ األٔنٗ يخشخبد انزؼهّى، ٔفٙ ثؼغ األحٛبٌ ٚزطهت حٕٚفّش اإلؽبس انٕؽُٙ نهًإْالد خًظ

. نُفظ حشكٙاأليش رحذٚذ يخشخبد انزؼهى نهًدبل ا

 .  يشلًخ فٙ انؼًٕد األًٍٚ، يدبالد انزؼهى انخًغخ ٔفك اإلؽبس انٕؽُٙ نهًإْالدأدسخذْ فٙ اندذٔل انزبنٙ 

 اَظش األيثهخ)انًطهٕة رحممٓب فٙ كم يدبل يٍ يدبالد انزؼهى انًالئًخ ، ٔانًُبعجخ انمبثهخ نهمٛبط  أدسج يخشخبد انزؼهّى:أوالًال 

. (انًمزشحخ رحذ اندذٔل

ًال  .   أدسج اعزشارٛدٛبد انزذسٚظ انًغبَذح ٔانًزالئًخ يغ ؽشق انزمٕٚى ٔيخشخبد انزؼهى انًشخٕح: بَيب

ًال  ُٚجغٙ نكم يخشج يٍ يخشخبد انزؼهى نهجشَبيح ٔكم ؽشٚمخ .  أدسج ؽشق انزمٕٚى انًُبعجخ انزٙ رمٛظ ٔرُمَٛى يخشج انزؼهّى ثذلخ: بنلب

 .عزشارٛدٛخ رذسٚظ أٌ رزُبغى عٕٚبً ٔثشكم يُطمٙ كؼًهٛخ رؼهُى ٔرؼهٛى يزكبيهخارمٕٚى ٔكم 
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  طفحخ 4

Kingdom of Saudi Arabia 

National Commission for Academic 

Accreditation & Assessment 

 المملكــة العربيــة السعوديــة
 الهيئــــة الوطنيــــة للتقـويــم

 واالعـــتــمـــاد األكــاديــمــــي

 

 

 تذريسالاستراتيجيبد  أسبنيت انتمىيى
يجبالد انتعهّى وفك اإلطبر انىطُي نهًؤهالد 

 ويخرجبد انتعهّى

 

 و

انًعرفخ  ١.  ٠  

   ١.١ 

   ١.٢ 

   ١.٣ 

   ١.٤ 

 ٢.٠ انًهبراد اإلدراكيخ

   ٢.١ 

   ٢.١ 

   ٢.٣ 

   ٢.٤ 

 ٣.٠ وتحًم انًسؤونيخيهبراد انتعبيم يع األشخبص 

   ٣.١ 

   ٣.٢ 

 ٤.٠ يهبراد االتصبل وتمُيخ انًعهىيبد وانًهبراد انحسبثيخ

   ٤.١ 

   ٤.٢ 

يهبراد انُفس حركيخ ال ٥.٠ 

   ٥.١ 

   ٥.٢ 
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  طفحخ 5

Kingdom of Saudi Arabia 

National Commission for Academic 

Accreditation & Assessment 

 المملكــة العربيــة السعوديــة
 الهيئــــة الوطنيــــة للتقـويــم

 واالعـــتــمـــاد األكــاديــمــــي

 

وصف َشبطبد انخجرح انًيذاَيخ .  ج

  

 :طف أْى األَشطخ انطالثٛخ انًُؼمذح أثُبء انخجشح انًٛذاَٛخ. ١

 
 

 :اركش انزكبنٛف ٔانًشبسٚغ ٔانزمبسٚش انًطهٕثخ. ٢

.   أ

 

. ة

   

. ج

   

. د

 

 

 :(؟ انزشرٛجبد انًزجؼخ نهحظٕل ػهٗ انزغزٚخ انشاخؼخ يٍ انطهجخيب ْٙ)يزبثؼخ انطهجخ .  ٣

 

 

 

 

 

 فٛٓب االحزٛبؽبد انًزجؼخ نحم ثًب)انمشاس  رنهخجشح انًٛذاَٛخ يٕػحب انًغإٔنٛبد ٔارخب(Flowchart) االَغٛبثٙ أدسج انًخطؾ . ٤

 :(انُضاػبد
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  طفحخ 6

Kingdom of Saudi Arabia 

National Commission for Academic 

Accreditation & Assessment 

 المملكــة العربيــة السعوديــة
 الهيئــــة الوطنيــــة للتقـويــم

 واالعـــتــمـــاد األكــاديــمــــي

 
 

 انًغإٔنٛبد اإلششافٛخ. ٥

انتذريس هيئخ أعضبء 

ثبنجرَبيج 
ٌ وٌ انًيذاَيوانًشرف    انطبنت

 األَشطخ انطالثيخ

                  رُمُم انطبنت يٍ ٔئنٗ انًٕالغ انًٛذاَٛخ.    أ   

 التعلّمئظٓبس األداء انخبص ثًخشخبد .  ة   

ئَدبص انًٓبو ٔانزكبنٛف ٔانزمبسٚش ٔانًشبسٚغ انًطهٕثخ .   ج   

 األَشطخ اإلشرافيخ

   انغاليخ فٙ انًٕلغ انًٛذاَٙ.    أ   

َشبؽبد رؼهى انطالة  .  ة   

يظبدس انزؼهّى .   ج   

 (انحؼٕس ٔانغٛبة)انشإٌٔ اإلداسٚخ .    د   

 أَشطخ انتخطيظ

األَشطخ انطالثٛخ .   أ   

 تعلّمبالانخجشاد انًزؼهمخ .  ة   

يظبدس انزؼهّى .   ج   

انزحؼٛشاد فٙ انًٕلغ انًٛذاَٙ .   د   

 ْىئسشبد انطهجخ ٔدػى.   ْـ    

 أَشطخ انتمىيى

نذٖ انطالة التعلّم يخشخبد .    أ   

انخجشح انًٛذاَٛخ .   ة   

انًششفٌٕ انًٛذإٌَٛ .    ج   

انزذسٚظ ثبنجشَبيح ْٛئخ أػؼبء .    د   

انًٕلغ انًٛذاَٙ .   ْـ   

يظبدس انزؼهّى .    ٔ   

: اششذ ػًهٛخ رمٕٚى انطالة.  ة

  

 

 

يغإٔنٛخ  فٙ انجشَبيح ٚشزشكٌٕئرا كبٌ كم يٍ انطبلى اإلششافٙ انًٛذاَٙ ٔأػؼبء ْٛئخ انزذسٚظ فٙ ) :َضاػبداششذ آنٛبد حم ال. ج

(؟ثٍٛ انطشفٍٛ انُضاػبديب ْٙ اٜنٛبد انًزجؼخ نحم  ف انطبنترمٛٛى  
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  طفحخ 7

Kingdom of Saudi Arabia 

National Commission for Academic 

Accreditation & Assessment 

 المملكــة العربيــة السعوديــة
 الهيئــــة الوطنيــــة للتقـويــم

 واالعـــتــمـــاد األكــاديــمــــي

 

انتخطيظ واإلعذاد  .  د

تحذيذ انًىالع انًيذاَيخ . ١

  يؼبٚٛش انغاليخاركش  انًؼبٚٛش انًزخظظخاركش

 يزطهجبد يٕالغ انخجشح انًٛذاَٛخ اركش

، ردٓٛضاد، (IT)ركُٕنٕخٛب انًؼهٕيبد )

يؼبيم، لبػبد، عكٍ، يظبدس رؼهى، خٕاَت 

 (ئنخ... كهُٛٛكٛخ، ئ

. أ  

. ة  

. ج  

. د  

.  ْـ  

: اششذ اٜنٛبد انًزجؼخ فٙ ػًهٛخ ارخبر انمشاس نزحذٚذ يٕالغ انخجشح انًٛذاَٛخ انًُبعجخ

 

انًشرفيٍ   انطبلى انًيذاَي وتحذيذ. ٢

 انًغإٔنٛبد اركش يُٓى ّل   إَٔاع انزذسٚت انًشخٕ رٕفشْب فٙ ناركش
 انًإْالد انزٙ ُٚجغٙ أٌ ًٚزهكٓب كالً اركش

يُٓى 

. أ  

. ة  

. ج  

. د  

: ٍٚانًُبعتانطبلى انًٛذاَٙ ٔانًششفٍٛ اششذ اٜنٛبد انًزجؼخ فٙ ػًهٛخ ارخبر انمشاس نزحذٚذ 

تحذيذ انطالة . ٣

 أ٘ رذسٚت فٙ يدبل انزخظض اركش

ُٚجغٙ أٌ ٚكٌٕ لذ رؼشع نّ انطبنت 

 يزطهجبد االخزجبساد انزٙ ُٚجغٙ أٌ اركش

ٚكٌٕ انطبنت لذ خؼغ نٓب 

 انًزطهجبد انغبثمخ انزٙ ُٚجغٙ أٌ ركٌٕ اركش

نذٖ انطبنت 

. أ  

. ة  

. ج  

. د  

: اششذ اٜنٛبد انًزجؼخ فٙ ػًهٛخ ارخبر انمشاس نزحذٚذ يذٖ خبْضٚخ انطبنت نالنزحبق ثُشبؽبد انخجشح انًٛذاَٛخ

 

إدارح انساليخ وانًخبطر  . ٤

 يزطهجبد انزذسٚت اركش

فٙ يدبل انغاليخ 

 احزٛبؽبد اركش

انغاليخ انًزخزح 
 انزأيُٛبد انًطهٕثخ اركش األخطبس انًحزًهخ اركش

. أ   

. ة   

. ج   

. د   
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  طفحخ 8

Kingdom of Saudi Arabia 

National Commission for Academic 
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 المملكــة العربيــة السعوديــة
 الهيئــــة الوطنيــــة للتقـويــم

 واالعـــتــمـــاد األكــاديــمــــي

 : ٔرمهٛهٓباششذ اٜنٛبد انًزجؼخ فٙ ػًهٛخ ارخبر انمشاس نهحًبٚخ يٍ انًخبؽش انزٙ رٓذد انغاليخ

 

ئرا كبٌ كّم يٍ انطبلى اإلششافٙ انًٛذاَٙ ٔأػؼبء ْٛئخ انزذسٚظ يٍ انًإعغخ انزؼهًٛٛخ .  ثعًهيخ انتمىيىانًتعهمخ حم انُزاعبد .٥

 ٚشزشكٌٕ فٙ يغإٔنٛخ رمٕٚى انطبنت، فًبْٙ اٜنٛبد انًزجؼخ نحم انُضاػبد ثٍٛ انطشفٍٛ؟

 

 

 

تمييى انخجرح انًيذاَيخ . ْـ

 

 : ٔاركش رٕطٛبد رحغٍٛ أَشطخ انخجشح انًٛذاَٛخ انًمذيخ يٍ لِجَم،طف ػًهٛخ انزمٛٛى. ١

 

 انطهجخ. أ                    

 

 :طف ػًهٛخ انزمٛٛى -

  

 :رٕطٛبد انزحغٍٛ اذكر  -

 

 

 ٌانًششفٍٛ انًٛذاَٙ. ة

 

 :طف ػًهٛخ انزمٛٛى -

 

 :رٕطٛبد انزحغٍٛ اذكر -

 
 

ػؼٕ ْٛئخ انزذسٚظ انًكهف يٍ انًإعغخ انزؼهًٛٛخ   .       ج

 

 :طف ػًهٛخ انزمٛٛى -

 

 :رٕطٛبد انزحغٍٛ اذكر -

 

               

 (انخ...خشٚح، يمَٛى خبسخٙ، : ػهٗ عجٛم انًثبل)  آخشٍٚ.            د

 

 :طف ػًهٛخ انزمٛٛى -

 

 رٕطٛبد انزحغٍٛ اذكر -
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 المملكــة العربيــة السعوديــة
 الهيئــــة الوطنيــــة للتقـويــم

 واالعـــتــمـــاد األكــاديــمــــي

 

 

 

انغُخ انمبديخ  أٔ/خطخ انؼًم انزطٕٚشٚخ نهفظم انمبدو. ٢  
 

 نًضٚذ يٍ انزحغٍٛ اإلخشاءاد انًٕطٗ ثٓب

(أػالِ.  ١.انًزكٕسح رحذ ثُذ ْـ)  

سخٕحَمبؽ انؼًم انى  

 (ال ثذ أٌ ركٌٕ لبثهخ نهمٛبط)

ربسٚخ ثذاٚخ 

 انؼًم

ربسٚخ ئكًبل 

 انؼًم
ٔلؤانشخض انًظ  

.أ      

.ة      

.ج      

.د      

. ْـ      

 

 

 _______________________________________________________________: اسى أستبر انًمرر

 

  _______________________: تبريخ إكًبل انتمرير  ______________________________    :انتىليع

 

 _______________________________________:  اسى عضى هيئخ انتذريس انًسؤول عٍ انخجرح انًيذاَيخ

 

 ______________________________________________________: يُسك انجرَبيج/ رئيس انجرَبيج

 

 ___________________:  تبريخ استالو انتمرير ______________________________          :انتىليع

 

 


