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 المعايير األكاديمية  تبني   2/1/1
  المرجعية القومية  األكاديميةتبنت الكلية المعايير(NARS ) واالعتماادضمان الجودة للهيئة القومية ل 

                                                    .ماااااااان يباااااااا  الكليااااااااة العليااااااااا تلدارسااااااااال المعااااااااايير األكاديميااااااااة إعاااااااادادتاااااااا  و  البكااااااااالوريو  لبرنااااااااام 

  (1-11)مرفق                                                
       

  مجاال  األيساا   ا  حيا  تا  اعتماد اا مان خا    األكاديمياةير رسامية لتبناا المعااي إجاراااتت  اتخاذ
الهيئة القومياة لضامان  إلىخطاب  إرسا وت   48/7/2002بتاريخ ( 48)ري  مجل  الكلية اعتماد ا ب

 توتاا  اعتماااد المعااايير األكاديميااة للدارسااا الجااودة واالعتماااد يبيااد بااالتيا  الكليااة بتطبيااي معااايير الهيئااة
 .22/44/2040بتاريخ ( 29)بمجل  الكلية ري   تاأليسا  و اعتمدالعليا من خ   

 

 

 الممارسات التطبيقية للمعايير األكاديمية  2/1/2
 إرساالها وريياا لسيساا  العلمياة  األكاديمية باستخدا  العديد من الوسائ  م   تمت التوعية بالمعايير

حتااى تكااون متاحااة  االلكترونيااة نشاار المعااايير علااى لاابحة الكليااةو  وماان خاا   البريااد االلكترونااا
,  ألعضاا  يئة التدري  والهيئة المعاونة والعاملون ومنايشتها فا مجال  األيساا  ومجلا  الكلياة

ألعضاااااا  يئااااة التاااادري  والهيئااااة المعاونااااة  قااااد عاااادد ماااان الناااادوات للتوعيااااة بالمعاااااييرعأيضااااا تاااا  
 . والط ب

 تقريار اليياارة االساتط عية للهيئاةب وم بات ذلا  ت  تعادي  رساالة المسسساة لتوافاي المعاايير المتبنااة 
مخاطبااة األيسااا   ماان خاا   المتبناااةتوافااي الرسااالة مااا المعااايير وتاا  االتباااي علااى  (2040مااايو )

 (2 -11)مرفق                            .العلمية

 توافق البرامج التعليمية مع المعايير األكاديمية 2/1/3
   لمرحلتا البكالوريو  والدراساات العليااديمية عند تلمي  البرام  التعليمية المعايير األكا مراعاةت 

اتبعت الكلياة إجارااات للتدكاد مان توافاي البارام  و وذل  م بت بتقارير المراجعة الداخلية والخارجية
  Course Matrixes         و تبعي  المعايير األكاديمياة مان خا   عما ما المعايير المتبناة 

& Program Matrix   لمرحلتاااا البكاااالوريو  حيااا  تااا  إعاااادة تولااايك البااارام  األكاديمياااة
 (3 -11)مرفق          .  ةبما يحقي المعايير األكاديمي والدراسات العليا
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 قوةنقاط ال
 (.NARS)تتبنى الكلية المعايير األكاديمية المرجعية القومية  .1
 .لمعايير األكاديميةيوجد نسبة كبيرة من أعضاا  يئة التدري  على وعى با .2

 
  حتتاج إىل حتسني نقاط

 .دور الممتحن الخارجامحدودية  .1

 
 

 مقرتحات التحسني
 .تحديد دور الممتحن الخارجا فا تحقيي المخرجات المستهدفة فا المقررات .1


