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 المعايير األكاديمية  تبني   2/1/1
 واالعتمـادلضمان الجودة للهيئة القومية  ) NARS(المرجعية القومية  األكاديميةتبنت الكلية المعايير  •

 .من قبل الكلية العليا تلدارسال المعايير األكاديمية إعدادتم و  البكالوريوس لبرنامج

ــــــق                                                                                               )1-10(مرف
         

مجـالس األقسـام ثـم حيـث تـم اعتمادهـا مـن خـالل  ألكاديميـةارسـمية لتبنـي المعـايير  إجراءاتتم اتخاذ  •
الهيئة القومية لضمان  إلىخطاب  إرسالوتم  14/7/2009بتاريخ ) 84(رقم مجلس الكلية اعتمادها ب

 توتــم اعتمــاد المعـايير األكاديميــة للدارســا الجـودة واالعتمــاد يفيـد بــالتزام الكليــة بتطبيـق معــايير الهيئـة
 .22/11/2010بتاريخ ) 95(بمجلس الكلية رقم  تسام و اعتمدالعليا من خالل األق

 

 

 الممارسات التطبيقية للمعايير األكاديمية  2/1/2
إرسالها ورقيـا لألقسـام العلميـة  األكاديمية باستخدام العديد من الوسائل مثل تمت التوعية بالمعايير •

حتــى تكــون متاحــة  لكترونيــةنشـر المعــايير علــى صــفحة الكليـة االو  ومـن خــالل البريــد االلكترونــي
,  ألعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والعاملون ومناقشتها في مجالس األقسام ومجلـس الكليـة

 . ألعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والطالب قد عدد من الندوات للتوعية بالمعاييرع
 تقريـر الزيـارة االسـتطالعية للهيئـةب ومثبـت ذلـك تم تعديل رسالة المؤسسـة لتوافـق المعـايير المتبنـاة •

مخاطبـة األقســام  مـن خــالل المتبنـاةتوافـق الرســالة مـع المعــايير وتـم االتفــاق علـى  )2010مـايو (
 )2 -10(مرفق                           .العلمية

 توافق البرامج التعليمية مع المعايير األكاديمية 2/1/3
 لمرحلتي البكالوريوس والدراسات العليـاميم البرامج التعليمية المعايير األكاديمية عند تص مراعاةتم  •

اتبعت الكلية إجراءات للتأكد مـن توافـق البـرامج و وذلك مثبت بتقارير المراجعة الداخلية والخارجية
 &  Course Matrixesو تفعيــل المعــايير األكاديميــة مــن خــالل عمــل مـع المعــايير المتبنــاة 

Program Matrix  ــــث تــــم إعــــ ــــرامج األكاديميــــة حي لمرحلتــــي البكــــالوريوس ادة توصــــيف الب
 )3 -10(مرفق                .  ةبما يحقق المعايير األكاديمي والدراسات العليا
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 ).NARS(تتبنى الكلية المعايير األكاديمية المرجعية القومية  .1
 .يميةيوجد نسبة كبيرة من أعضاء هيئة التدريس على وعى بالمعايير األكاد .2
 

Uتحتاج إلى تحسين نقاط  

 .دور الممتحن الخارجيمحدودية  .1
 
 

Uمقترحات التحسين 

 .تحديد دور الممتحن الخارجي في تحقيق المخرجات المستهدفة في المقررات .1


