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 عنه:التعريف بالبرنامج ومعلومات عامه  .أ
 

 . املقر الرئيس للبرنامج:1

 عرعر )ذكور، إناث(  –كلية ادارة االعمال، جامعة الحدود الشمالية  
 

 الفروع التي يقدم فيها البرنامج: ال يوجد  .2

 اقتصادية، اجتماعية، ثقافية، تقنية، االحتياجات والتطورات الوطنية ..... الخ() أسباب إنشاء البرنامج. 3

 حيث أصبحت الجهة املسؤولة عن جميع النشاطات املرتبطة بالكوادر البشرية.تحول ادارة االفراد الى إدارة املوارد البشرية  -

 الدور الهام إلدارة املوارد البشرية في املنظمات الحديثة باعتبارها رأس املال الفكري والبشري للمنظمات الحكومية والخاصة.  -

 امتد الى عملية التطوير وتنمية قدرات الكوادر البشرية في املنظمات. دور إدارة املوارد البشرية ليس مختصر على التخطيط والتوظيف والتنظيم، بل -

 حاجةة سةوا العمةل السةعودي مةن املتخصصةمج فةةي مةةال إدارة املةوارد البشةرية وةصوصةا املنطقةة الشةةمالية، حيةث ال يوجةد هةعا التخصة  فةي الجامعةةات -

 على مستوى املنطقة الشمالية للمملكة.

 تتناسب مع احتياجات سوا العمل. التية إفراز الكوادر البشرية املؤهل -

 إنشاء املدج الصناعية مثل )وعد الشمال( والشركات التي تحتاج الى كوادر بشرية متخصصة في إدارة املوارد البشرية. -

 قلة اقسام املوارد البشرية في الجامعات السعودية. -

لخةةا ، والتةةي مةةن ةملهةةا تةةم إنشةةاء صةةندوا املةةوارد البشةةرية لةةدعم التنميةةة البشةةرية فةةي االهتمةةام املايايةةد ملةةةاالت املةةوارد البشةةرية علةةى املسةةتوى الحكةةوم  وا -

 اململكة.

 السعي للتطوير والتنمية ملواكبة املستةدات من ةمل العنصر البشري وجودة االداء وهي من مسؤوليات إدارة املوارد البشرية. -

 بهم الحصانة الكافية ملواجهة االنحراف الفكري والسلوك .االرتقاء باملستوي الفكري والثقافي للطلبة/الطالبات وإكسا -

 وظيفية جديدة تساهم بفعالية في تحقيق التنمية االقتصادية واالجتماعية. ى فتح آفاا ورؤ  -

 لرؤية اململكة  -
ً
 .2232إعداد كوادر بشرية متخصصة وقادرة علي إدارة موارد وأصول املنظمات بكفاءة وفعالية تحقيقا

 ساعة معتمدة( 121الساعات املعتمدة: )إجمالي  . 4

 (4800)ساعات التعلم الفعلية:   .5
الةةعي يقهةةيت املةةتعلم فةةي عات االسةةتعكار، إعةةداد املشةةار ع، والواجبةةات، والعةةرو ، والوقةةت )هةةي مقةةدار الوقةةت املسةةتثمر فةةي النشةةاطات التةةي تسةةهم فةةي تحقيةةق مخرجةةات الةةتعلم املرتبطةةة باملؤهةةل، و شةةمل ذلةة : جميةةع أنشةةطة الةةتعلم، مثةةل: سةةا

 املكتبة(

 69 ساعة فعلية بمرجعية اإلطار السعودي للمؤهمت )سقف(   4822أسبوع=  X 15ساعة تعلم  X 42مستويات  8

 املدنية دليل التصنيف( ةاملهن / الوظائف التي يتم تأهيل الطمب لها: )من نظام الخدم .9

 مدير املوارد البشرية. -

 بشرية.باحث عمليات موارد  -

 باحث عمليات موارد بشرية مساعد. -

 اةصائ  عمليات موارد بشرية. -

 مشرف ادارة موارد بشرية. -

 .أةصائ  توظيف -

 .أةصائ  تدريب -

 ةبمر موارد بشرية. -

 مستشار موارد بشرية. -

 )إج وجدت(الرئيسة للبرنامج . املسارات 7

 الساعات املعتمدة املسار
 )لكل مسار(

 املهن / الوظائف
 ) )لكل مسار

 ال ينطبق ال ينطبق ال ينطبق .1
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 ال ينطبق )إج وجدت(املؤهل املمنوح  /الخروج . نقاط 8
 إجمالي الساعات املعتمدة املؤهل املمنوح /نقاط الخروج 

 ال ينطبق ال ينطبق .1

 ب. رسالة البرنامج وأهدافت ومخرجاتت 
 . رسالة البرنامج:1

هيئةة أكاديميةة وإداريةة وكةراكات مةع مةن ةةمل  متطلبةات التنميةة وسةوا العمةل والبحةث العلمة  واإلبةداع البشةرية تليةيفي مةةال إدارة املةوارد  تخريج كوادر مؤهلة

 على معايمر ضماج الجودة واالعتماد األكاديم .
ً
 املنظمات املعنية واملةتمع املحلي، اعتمادا

 .  أهداف البرنامج:2

 جوانةةةب والقهةةةايا املتعلقةةةة بوظةةةائف وأنشةةةطة إدارة املةةةوارد البشةةةرية والعلةةةوم اإلداريةةةة واملاليةةةة والكميةةةةإكسةةةاب الطلبةةةة املعةةةارف واملهةةةارات فةةةي جميةةةع  .1

 والقانونية املرتبطة بها.

 .تطوير وتنمية مهارات وكفاءات االتصال والتفكمر االنتقادي وتطبيقاتها في مةال إدارة املوارد البشرية .2

 مل في بيئة منظمات االعمال، وتطوير قدراتهم في ريادة األعمال.إكساب الطلبة القدرة على تخطيط وتحليل الع .3

  .تمكمج الطلبة من االملام ببيئة االعمال الدولية والقهايا املعاصرة في مةال إدارة املوارد البشرية .4

 املستقبل. تنمية روح العمل الجماعي ومهارات القيادة، والتعلم العات  لدى ةريجي البرنامج بما يتسق مع متطلبات وظائف .5

 .تمكن الطلبة من املساهمة الفعالة في حل املشكمت ذات الصلة باملوارد البشرية وةدمة املةتمع املحلي يتنمية القدرات البحثية والتقنية الت .9

 . عمقة رسالة وأهداف البرنامج مع رسالة وأهداف املؤسسة/الكلية:3

وتخةةريج طلبةةة ذوي قةةدرات علميةةة ومحثيةةة متممةةية فةةي بيئةةة أكاديميةةة محفةةاة تسةةاهم فةةي التنميةةة الشةةاملة فةةي  ج رسةةالة وأهةةداف كليةةة إدارة األعمةةال تتمثةةل فةةي إعةةدادأ

 فةةةي إدارة املةةةوارد البشةةةرية وأوجةةةت التشةةةابت هةةةي أج هةةةعا ة دار مةةةةال إدارة األعمةةةال فةةةاج رسةةةالة البرنةةةامج مشةةةتقت مةةةن رسةةةالة الكليةةةة فةةةي مةةةةال اإل 
ً
ولكةةةن أكتةةةر تخصصةةةا

 تي:البرنامج يساهم في ال

ا العمل وفةق التأكيد على إعداد ةريةمج يتسموج باملعرفة واملهارات المزمة لدعم التنمية الشاملة في اململكة العرمية السعودية وتلبية متطلبات سو  -

 املعايمر الوطنية.

 .املحلي .طلبة لسوا العملالشراكة املةتمعية الفعالة مع مؤسسات املةتمع املحلي لهماج تحقيق التنمية املستدامة من ةمل إعداد ال -
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تنميةةة الشةةاملة فةةي ج رسةةالة وأهةةداف كليةةة إدارة األعمةةال تتمثةةل فةةي إعةةداد وتخةةريج طلبةةة ذوي قةةدرات علميةةة ومحثيةةة متممةةية فةةي بيئةةة أكاديميةةة محفةةاة تسةةاهم فةةي الأ

 فةةةي إدارة املةةةوارد البشةةةرية وأوجةةةت التشةةةابت هةةةي أج هةةةعا  مةةةةال إدارة األعمةةةال فةةةاج رسةةةالة البرنةةةامج مشةةةتقت مةةةن رسةةةالة الكليةةةة فةةةي مةةةةال االدار  ولكةةةن
ً
أكتةةةر تخصصةةةا

 البرنامج يساهم في التي:

ا العمل وفةق التأكيد على إعداد ةريةمج يتسموج باملعرفة واملهارات المزمة لدعم التنمية الشاملة في اململكة العرمية السعودية وتلبية متطلبات سو  -

 املعايمر الوطنية.

 املحلي .املةتمعية الفعالة مع مؤسسات املةتمع املحلي لهماج تحقيق التنمية املستدامة من ةمل إعداد الطلبة لسوا العملالشراكة  -

 

 اتساق رسالة وأهداف البرنامج مع رسالة واهداف الكلية والجامعة

 الرسالة واألهداف املستوى 

 مةاالت الرسالة

التعليم 

 والتعلم

البحث 

 العلم 

ةدمة 

 املةتمع
 اةرى 

رسالة 

 الجامعة

تخدم األهداف املحلية للمنطقة، مع االلايام بتحقيق التممي التعليم .  نحن جامعة كاملة

 من قيمنا الرئيسية وتراثنا التاريخي وموقعنا الجغرافي، نقدم برامج
ً
 تعليمية مبتكرة وانطمقا

واالقتصادية، والثقافية، والطبيعية تتسم بتأثمراتها التي تايد من فعالية املوارد البشرية، 

 والتعدين ملنطقة الحدود الشمالية وما يةاورها.

    

أهداف 

 الجامعة

 1ه ج
 اسةةدهداف الطالةةب وهيئةةة التةةدر س والبةةرامج – التحةةول فةةي مةةةال التعلةةيم والةةتعلم

    √ )واألهداف اإلساراتيةية الفرعية التابعة لهعا التوجت(

 2ه ج
الاركمةةةةةي علةةةةةى املةةةةةنح الدراسةةةةةية وتوليةةةةةد -واالبتكةةةةةارالتحةةةةةول فةةةةةي مةةةةةةال البحةةةةةث العلمةةةةة  

  √ √  )واألهداف اإلساراتيةية الفرعية التابعة لهعا التوجت( املعرفة

 3ه ج
)واألهةةداف اإلسةةاراتيةية  الاركمةةي علةةى الخةةدمات – التحةةول فةةي املشةةاركة املةتمعيةةة

  √   الفرعية التابعة لهعا التوجت(

 4ج ه
الاركمةةي علةةى و  - مصةةادر الةةدةل عوالنظةةام املةةالي واإلداري وتنةةو البنيةةة التحتيةةة تطةةوير 

النةةةةوعي )واألهةةةةداف اإلسةةةةاراتيةية الفرعيةةةةة بنةةةةاء القةةةةدرات البشةةةةرية واملاديةةةةة والتممةةةةي 

 التابعة لهعا التوجت(
√ √  √ 

رسالة 

 الكلية

إعداد وتخريج طلبة ذوي قدرات علمية ومحثية مممية في بيئة أكاديمية محفاة تساهم في 

 ةمل:التنمية الشاملة من 

 أكاديميا.استقطاب أعهاء هيئة تدر س متمميين  -

 اإلدارية املؤهلة. الكوادر -

 عالية.تقديم برامج علمية معتمدة ذات جودة أكاديمية  -

 املةتمع.القيام باألبحاث العلمية التي تساهم في تنمية  -

    

أهداف 

 الكلية

 1ه ك
باملعرفة  والقانونيةفي مةاالت العلوم اإلدارية  والطالباتالطمب  وتأهيلإعداد 

 المزمة لتلبية احتياجات القطاع العام والخا  في اململكة.
√ 

   

 2ه ك
بما  والعامليةالعمل على تطوير املناهج التعليمية حسب معايمر الجودة املحلية 

 يتوافق مع حاجيات سوا العمل املتغمرة.
√ 

   

 3ه ك
م من أجل إعداد طلبة مؤهلمج 

ّ
 وقادرينتوفمر بيئة أكاديمية محفاة للتعليم والتعل

 على التعامل مع أحدث التقنيات العاملية.
√ 

   

 4ه ك
البرامج التدريبية املتطورة التي تتناسب مع حاجات القطاع العام والخا  وضع 

 في اململكة.
√ 
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 5ه ك
استقطاب أفهل الكفاءات األكاديمية من أجل االرتقاء بمستوى العملية 

 .والبحثيةالتعليمية 
√ 

   

 9ه ك
تطوير سبل الشراكة والتعاوج مع الجامعات واملؤسسات األكاديمية املحلية 

 املختلفة. والتةاربمن ةمل تبادل الخبرات  والعامليةواإلقليمية 
  

√ 
 

 7ه  ك
مةاالت العلوم اإلدارية  التةسمر( فيتأممج برامج البكالوريوس التكميلي )

 املختلفة.
  √  

  √ √  واالستشارات ملؤسسات املةتمع املحلي. تقديم البحوث والدراسات 8ه ك

رسالة 

 البرنامج

متطلبات التنمية وسوا العمل  في مةال إدارة املوارد البشرية تليي تخريج كوادر مؤهلة

هيئة أكاديمية وإدارية وكراكات مع املنظمات املعنية من ةمل  والبحث العلم  واإلبداع

 على معايمر 
ً
 ضماج الجودة واالعتماد األكاديم . واملةتمع املحلي، اعتمادا

    

أهداف 

 البرنامج

ه 

 1ب

إكساب الطلبة املعارف واملهارات في جميع جوانب والقهايا املتعلقة بوظائف 

والقانونية املرتبطة  وأنشطة إدارة املوارد البشرية والعلوم اإلدارية واملالية والكمية

 بها.
√    

ه 

 2ب

االتصال والتفكمر االنتقادي وتطبيقاتها في مةال  تطوير وتنمية مهارات وكفاءات

    √ .إدارة املوارد البشرية

ه 

 3ب

إكساب الطلبة القدرة على تخطيط وتحليل العمل في بيئة منظمات االعمال، 

 √   √ وتطوير قدراتهم في ريادة األعمال.

ه 

 4ب

املعاصرة في مةال إدارة تمكمج الطلبة من االملام ببيئة االعمال الدولية والقهايا 

   √ √  .املوارد البشرية

ه 

 5ب

، لدى ةريجي ، واةمقيات املهنةتنمية روح العمل الجماعي ومهارات القيادة

 √   √ البرنامج بما يتسق مع متطلبات وظائف املستقبل.

ه 

 9ب

تمكن الطلبة من املساهمة  يتنمية القدرات البحثية والتقنية والتعلم العات  الت

  √ √  .الفعالة في حل املشكمت ذات الصلة باملوارد البشرية وةدمة املةتمع املحلي

 

يتضح من املصفوفة السابقة اتساا كل من رسالة البرنامج مع كم من رسالة الكلية والجامعة، كما يتضح االتساا ما بمج أهداف 

  الكلية والجامعة. من البرنامج واهداف كل
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 خصائص خريجي البرنامج: .2

 عليها ةصائ  ةريجي البرنامج  بنيتتمثل ةصائ  ةريجي الجامعة املرجعية التي 

 ةصائ  ةريجي جامعة الحدود الشمالية

ةصائ  ةريجي جامعة 

 الحدود الشمالية
 البكالوريوسمخرجات التعلم لخصائ  ةريجي جامعة الحدود الشمالية لبرامج 

 الهوية الوطنية
ل: 1خ خ

ّ
بالنياهة،  إظهار مستوى عاٍل من السلوك األةمقي واملسؤول للسلوك األكاديم  واملنهي في مةال التخص ، والتمث

اءة إيةاد في واملشاركة
ّ
 .املسؤولة املةتمعية، وااللايام باملواطنة القهايا لبعض الحلول البن

  األداء في تطوير واملبادرة درة على إدارة العات والتعلم العات  والتفكمر الناقد،إظهار الق: 2خ خ إدارة العات
ً
وتقديم  محددة، ملعايمر وفقا

 التفكمر الناقد باستقملية. القرار لدعم والحجج األدلة

 الثقافة الرقمية
تقنيات املعلومات الفعالة والتحليلية والرياضية واإلحصائية لتحليل البيانات واقاراح الحلول وحل  استخدام :3خ خ

 املشكمت من ةمل التفكمر النقدي.

 العمل الجماعي
بفاعلية،  الفريق أهداف العمل، وتحقيق وتطوير املهام أداء مسؤولية القدرة على قيادة فريق عمل جماعي، وتحّمل: 4خ خ

 .واالجتماعية والنفسية الصحية الجوانب وتعايا 

 تحديد وظائف ريادة األعمال ومتطلباتها في تطبيق املشار ع التةارية الناجحة. :5خ خ ريادة األعمال

 مهارات التواصل
 على حد سواء باستخدام أككال العر  املناسبة واللغة العلمية واالستدالل : 9خ خ

ً
 وكتابيا

ً
التواصل الفعال كفهيا

 املناسب ملختلف القهايا والتعامل مع املستفيدين.

 

 مع أهداف البرنامج البرنامجمصفوفة اتساا ةصائ  ةريجي 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

( 4، خ خ 1اج االتساا بمج ةصائ  ةريجي البرنامج وأهداف البرنامج قد تراوح ما بةمج اتسةاا مةع هةدف واحةد كمةا فةي ةاصةية )خ خيتضح من املصفوفة السابقة 

 (.  9، خ خ 5، خ خ3، خ خ2وما بمج اتساا مع هدفمج كما في ةاصية )خ خ

 

 

 

 9ه ب 5ه ب 4ه ب 3ه ب 2ه ب 1ه ب أهداف البرنامج

ةصائ  

ةريجي 

 البرنامج

  √     1خ خ

 √    √  2خ خ

 √     √ 3خ خ

  √     4خ خ

   √ √   5خ خ

 √   √   9خ خ
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 اإلطار السعودي للمؤهمت )سقف(ةصائ  ةريجي البرنامج مع مصفوفة اتساا 
 

باإلطار السعودي للمؤهمت )سقف(  الكفاءات / الخصائ 

 املستوى السابع )البكالوريوس(

البرنامجةصائ  ةريجي   

1خ خ 2خ خ  3خ خ  4خ خ  5خ خ  9خ خ   

      √ إدراك أهمية بناء عمقات مهنية سليمة.

  √  √ √  وفي االستثمار في ريادة األعمال.بياج الثقة العاتية والقدرة على تولي دور قيادي 

  √ √    إدراك طبيعة التوجت العام لفريق العمل وقيمة ذل  لبيئة العمل الوظيف .

إدراك وتقييم نتائج او عواقب القرارات واألفعال العاتية على مخرجات بيئة 

 العمل او التعلم على املستويمج األدائ  واألةمقي.
√ √     

 لقواعد السلوك املنهي املعمول بها.التعامل 
ً
      √ مع القهايا األةمقية واملهنية وفقا

تسليط الهوء على أهمية العكاء العاطف  في اتخاذ أو تبني أحكام وقرارات 

 متوازنة.
√     √ 

 *مخرجات تعلم البرنامج .5
 المعارف

العلةةةةوم املاليةةةةة واملةةةةةاالت ) للنظريةةةةات واألسةةةةاليب الرئيسةةةةية ذات الصةةةةلة بمختلةةةةف املةةةةةاالت املتعلقةةةةة بتخصةةةة  إدارة املةةةةوارد البشةةةةريةإظهةةةةار املعرفةةةةة التفصةةةةيلية وفهةةةةم املةةةةةاالت األساسةةةةية  2ع

 .املرتبطة بها (واإلدارية والكمية والقانونية

 دارية في أنشطة املوارد البشرية.إل تصنيف ومناقشة متطلبات العمل وتطوير املنظومات وهياكلها ا 1ع

 .في مةال إدارة املوارد البشريةإظهار املعرفة باألساليب الرياضية واإلحصائية وتقنية املعلومات والقدرة على استخدامها في التحليل إليةاد الحلول  3ع

ذ القةةرار ضةةمن مةموعةةة متنوعةةة مةةن اإلعةةدادات التنظيميةةة فةةي بيئةةة إظهةةار املهةةارات الفنيةةة والتحليليةةة واإلبداعيةةة فةةي مةةةال إدارة املةةوارد البشةةرية والتةةي تعتبةةر أساسةةية لحةةل املشةةكمت واتخةةا 2ع

 العمل الواقعية.

 المهارات

 إدارةموعةة مةن املصةادر، وتطبيةق االسةتنتاجات فةي جمع وتحليل وتفسمر البيانات ومعالجدها املتعلقة بأنشطة املوارد البشرية لتقييم ومعالجة املعلومات واملفاهيم واألدلة الجديدة مةن مة 2م

 املنظومات وهيكلدها بشكل فعال عند حل املشكمت.

 باسةةةتخدام تكنولوجيةةةا املعلومةةةات واألسةةةاليب العلميةةةة والكميةةةة مةةةن مصةةةادر متعةةةددة، وصةةةيا ة األفكةةةار واالسةةةتنتاجا 1م
ً
ت املتعلقةةةة بةةةادارة املةةةوارد البشةةةرية وإدارة حةةةل املشةةةكمت املعقةةةدة نسةةةبيا

 املنظومات.

 التغيمر بمسؤولية وتوفمر القيادة في البيئات املهنية األكاديمية واملةتمعية في مكاج العمل.القدرة على إحداث  3م

 والتكنولوجي واملعارف املكتسبة من علوم مرتبطة بهع  املةاالت.التطور العلم   إجراء البحوث متقدمة في مةال إدارة املوارد البشرية حسب 2م

 الكفاءات

 مةموعات األةرى ذات الصلة. واملعرفة والدور القيادي والثقة والقدرة على املشاركة بفعالية مع فريق عمل أو إظهار املهارات الشخصية 2ك

التحليةل المزمةة مةات جديةدة أو تقنيةات يتحمل مسؤولية التعلم الخا  في مةال إدارة املوارد البشرية واملوضوعات ذات الصلة بحيث يمكنت تحديةد واسةتخدام وسةائل العثةور علةى معلو  1ك

 إلنةاز املهام.

 ملتطلبات التوظيف، وإصدار أحكام مستنمرة في أماكن العمل. 3ك
ً
  إظهار مستوى عاٍل من السلوك األةمقي واملسؤول للسلوك املنهي وفقا

بخطةةةط  ةالنقةةةدي أوحةةةل املشةةةكمت عنةةةد اقاةةةراح الحلةةةول لةةةدعم االدارات املختلفةةةالتفكمةةةر  سةةةتخدام تقنيةةةة معلومةةةات فعالةةةة، وتقنيةةةات تحليليةةةة أو رياضةةةية أو إحصةةةائية لتحليةةةل البيانةةةات أوا 2ك

 واساراتيةيات ادارة املوارد البشرية في املنظمة.

 ب ..5ك
ً
 وكتابيا

ً
   مناسب.ستخدام أككال العرو  املناسبة واللغة العلمية واالستدالل املناسب ملختلف القهايا والتمكن من عرضها بشكل االتواصل الفعال كفهيا

 يتم إضافة جدول منفصل لكل مسار أو نقاط تخرج )إن وجدت( *
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 مصفوفة اتساا ةصائ  ةريجي البرنامج مع مخرجات التعلم للبرنامج )مصفوفة الدمج(
 

 مخرجات تعلم

 البرنامج
 5ك 4ك 3ك 2ك 1ك 4م 3م 2م 1م 4ع 3ع 2ع 1ع

ةصائ  

ةريجي 

 البرنامج

خ 

 1خ
   √   √    √   

خ 

 2خ
 

  
√  √    √    

خ 

 3خ
     √      √  

خ 

 4خ
√     √      √  

خ 

 5خ
 √   √    √    √ 

خ 

 9خ
  √    √ √      



 
 10 

 

 

 اتساا مخرجات التعلم للبرنامج مع اإلطار السعودي للمؤهمت )سقف(مصفوفة 
 اتساا مخرجات التعلم للبرنامج مع )سقف( اإلطار السعودي للمؤهمت )سقف(

 مخرجات التعلم )املعرفة( )حقائق ونظريات ومبادئ( املعرفة

معرفةةةةةةةةةةة وقائعيةةةةةةةةةةة ونظريةةةةةةةةةةة متخصصةةةةةةةةةةة مسةةةةةةةةةةتمدة مةةةةةةةةةةن التطةةةةةةةةةةورات  .1

 أو العمل. التخص الحديثة ذات الصلة بمةال 

تحليةةةةةةةةل دقيةةةةةةةةق للمبةةةةةةةةادئ واملفةةةةةةةةاهيم واملصةةةةةةةةط حات المزمةةةةةةةةة لتقيةةةةةةةةيم  .2

البيانةةةةةةةةات واملعلومةةةةةةةةات وتقةةةةةةةةديم الحلةةةةةةةةول النوعيةةةةةةةةة للمشةةةةةةةةكمت ذات 

فةةةةةةةةي  تةةةةةةةةأت والتةةةةةةةةي قةةةةةةةةد  ميةةةةةةةةداج العمةةةةةةةةلالصةةةةةةةةلة بحقةةةةةةةةل التخصةةةةةةةة  أو 

 .ةفمألو سياقات معقدة أو  مر 

املرتبطةةة بةةمج حقةةل التخصةة  أو املمارسةةة الوظيفيةةة  باملعةةارففهةةم  .3

 ةرى ذات الصلة.والحقول األ 

 الحديثة. البحثمعرفة بمنهجيات وتقنيات  .4

إظهةةةار املعرفةةةة التفصةةةيلية وفهةةةم املةةةةاالت األساسةةةية للنظريةةةات واألسةةةاليب الرئيسةةةية ذات : 1ع

إدارة املةةةةوارد البشةةةةةرية واملةةةةةاالت )العلةةةةةوم  بتخصةةةةة الصةةةةلة بمختلةةةةف املةةةةةةاالت املتعلقةةةةة 

 املالية واإلدارية والكمية والقانونية( املرتبطة بها.

وتطوير املنظومات وهياكلهةا اإلداريةة فةي أنشةطة املةوارد  متطلبات العملتصنيف ومناقشة : 2ع

 البشرية.

رة علةةةةةةةةةةةى باألسةةةةةةةةةةةاليب الرياضةةةةةةةةةةةية واإلحصةةةةةةةةةةةائية وتقنيةةةةةةةةةةةة املعلومةةةةةةةةةةةات والقةةةةةةةةةةةد املعرفةةةةةةةةةةةةإظهةةةةةةةةةةةار  :3ع

 .في مةال إدارة املوارد البشريةاستخدامها في التحليل إليةاد الحلول 

إظهةةةار املهةةةارات الفنيةةةة والتحليليةةةة واإلبداعيةةةة فةةةي مةةةةال إدارة املةةةوارد البشةةةرية والتةةةي تعتبةةةر : 4ع

واتخاذ القرار ضمن مةموعةة متنوعةة مةن اإلعةدادات التنظيميةة  املشكمتأساسية لحل 

 في بيئة العمل الواقعية.

 مخرجات التعلم )املهارات( ومهارات الحاسب( -والشخصية -والتقنية -املهارات )االدراكية

مهةةةةةةةارات وممارسةةةةةةةات إبداعيةةةةةةةة وتقنيةةةةةةةة متخصصةةةةةةةة لتقيةةةةةةةيم املعلومةةةةةةةات  .1

 مةةن أجةةةل 
ً
حلةةةول  اسةةةتنباطاملتاحةةة والتةةةي قةةةد تكةةوج  مةةةر مكتملةةةة أحيانةةةا

 ملشاكل يمكن أج تكوج تةريدية وفي سياقات  مر مألوفة. 

تقيةةةةةةيم نقةةةةةةدي دقيةةةةةةق للمنهجيةةةةةةات والوسةةةةةةائل املتبعةةةةةةة لتوليةةةةةةد األفكةةةةةةار أو  .2

مختلفةةةةةة ذات صةةةةةلة  مشةةةةةكمتهةةةةةايا/ تطبيةةةةةق الحلةةةةةول العمليةةةةةة حيةةةةةال ق

 بميداج العمل أو حقل التعلم.

 املناسبة. البحثمهارات ضرورية لتنفيع أدوات وتقنيات  .3

املعلومةةةةةةات املتقدمةةةةةةة لتقيةةةةةةيم املسةةةةةةائل/  وتكنولوجيةةةةةةامهةةةةةةارات االتصةةةةةةال  .4

 القهايا التي قد تكوج معقدة وتقديم الحلول لها.

جمةةةةةةةع وتحليةةةةةةةل وتفسةةةةةةةمر البيانةةةةةةةات ومعالجدهةةةةةةةةا املتعلقةةةةةةةة بأنشةةةةةةةطة املةةةةةةةوارد البشةةةةةةةرية لتقيةةةةةةةةيم : 1م

ومعالجةةةةةةة املعلومةةةةةةات واملفةةةةةةاهيم واألدلةةةةةةة الجديةةةةةةدة مةةةةةةن مةموعةةةةةةة مةةةةةةن املصةةةةةةادر، وتطبيةةةةةةق 

 املنظومات وهيكلدها بشكل فعال عند حل املشكمت. إدارةفي  االستنتاجات

 باسةةةةةةةةتخدام تكنولوجيةةةةةةةةا املعلومةةةةةةةات واألسةةةةةةةةاليب العلميةةةةةةةةة  املشةةةةةةةةكمتحةةةةةةةل : 2م
ً
املعقةةةةةةةةدة نسةةةةةةةبيا

سةةةةةةتنتاجات املتعلقةةةةةةة بةةةةةةادارة املةةةةةةوارد والكميةةةةةةة مةةةةةةن مصةةةةةةادر متعةةةةةةددة، وصةةةةةةيا ة األفكةةةةةةار واال 

 البشرية وإدارة املنظومات.

 األكاديميةةةةةةةالقةةةةةةدرة علةةةةةةى إحةةةةةةداث التغيمةةةةةةر بمسةةةةةةؤولية وتةةةةةةوفمر القيةةةةةةادة فةةةةةةي البيئةةةةةةات املهنيةةةةةةة  :3م

 عية في مكاج العمل.واملةتم

التطةةةةةةةةةةور العلمةةةةةةةةةة   إجةةةةةةةةةةراء البحةةةةةةةةةةوث متقدمةةةةةةةةةةة فةةةةةةةةةةي مةةةةةةةةةةةال إدارة املةةةةةةةةةةوارد البشةةةةةةةةةةرية حسةةةةةةةةةةب: 4م.

 واملعارف املكتسبة من علوم مرتبطة بهع  املةاالت. والتكنولوجي

 مخرجات التعلم )الكفايات( الكفايات )االستقملية واملسؤولية، واملمارسة، والقيم العاتية(

 واملسؤولية: القدرة علىاالستقملية 

داةل نطاا العمقات املهنية أو تحمل مسؤولية  بفاعليةالعمل  .1

قد تتهمن  يمألوفة والتقيادة مهام فريق العمل في سياقات  مر 

 تحديد واسناد املهام إلى أعهاء الفريق.

منظمة داةل بيئات العمل أو التعلم والتي تتطلب  اتخاذ قرارات .2

العات  حيال تحقيق / تنفيع متطلبات العمل  تيجالتو القدرة على 

 والتعلم واالبتكار.

إظهار القدرة على إدارة فرا مشار ع، أو أنشطة فنية، أو مهنية  .3

معقدة، أو معازة بالقدرة على تكييف العات مع املتغمرات التي تطرأ 

 أو التعلم. بيئة العملداةل 

إظهةةةةةةار املهةةةةةةةارات الشخصةةةةةةةية واملعرفةةةةةةةة والةةةةةةةدور القيةةةةةةةادي والثقةةةةةةةة والقةةةةةةةدرة علةةةةةةةى املشةةةةةةةاركة : 1ك 

 مةموعات األةرى ذات الصلة. مع فريق عمل أو بفعالية

الةةةةةةتعلم الخةةةةةةا  فةةةةةةي مةةةةةةةال إدارة املةةةةةةوارد البشةةةةةةرية واملوضةةةةةةوعات ذات  مسةةةةةةؤوليةيتحمةةةةةةل : 2ك 

ت جديةةدة أو تقنيةةةات الصةةلة بحيةةث يمكنةةةت تحديةةد واسةةتخدام وسةةةائل العثةةور علةةى معلومةةةا

 التحليل المزمة إلنةاز املهام.

 ملتطلبةةةةةةات : 3ك 
ً
إظهةةةةةةار مسةةةةةةتوى عةةةةةةاٍل مةةةةةةن السةةةةةةلوك األةمقةةةةةةي واملسةةةةةةؤول للسةةةةةةلوك املنهةةةةةةي وفقةةةةةةا

 .أماكن العملالتوظيف، وإصدار أحكام مستنمرة في 

فعالةةةةةة، وتقنيةةةةةةات تحليليةةةةةة أو رياضةةةةةةية أو إحصةةةةةائية لتحليةةةةةةل  تقنيةةةةةة معلومةةةةةةاتسةةةةةتخدام ا: 4ك 

 ةالتفكمر النقدي أوحل املشةكمت عنةد اقاةراح الحلةول لةدعم االدارات املختلفة البيانات أو

 بخطط واساراتيةيات ادارة املوارد البشرية في املنظمة.

 ب: 5ك 
ً
 وكتابيا

ً
لغة العلمية ستخدام أككال العرو  املناسبة والاالتواصل الفعال كفهيا

 والتمكن من عرضها بشكل مناسب. القهاياواالستدالل املناسب ملختلف 

 املمارسة: القدرة على

استخدام مبادئ نظرية للتعامل مع مهام معقدة تقع في حقل  .4

 .مةال العملالتخص  أو 

معقدة مرتبطة  ملشكمتاستخدام تقنيات متقدمة إليةاد حلول  .5

 بحقل التخص  أو مةال العمل.

توظيف مةموعة محددة من املصادر املختلفة واملتاحة أو توظيف  .6
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 التخاذ احكام وقرارات ماينة وسليمة. العكاء االصطناعيكفايات 

املشاركة في تقييم أعمال اآلةرين و/ أو تحديد الوسائل واإلجراءات  .7

 .الفريقالعملية لتطوير أداء 

 .كاء االصطناعيعالستدامة في استخدام اال  .8

 عاتية: القدرة علىالقيم ال

 سليمة. مهنيةإدراك أهمية بناء عمقات  .9

والقدرة على تولي دور قيادي وفي االستثمار في  العاتيةبياج الثقة  .11

 ريادة األعمال.

العمل وقيمة ذل  لبيئة العمل  لفريقإدراك طبيعة التوجت العام  .11

 الوظيف .

على إدراك وتقييم نتائج او عواقب القرارات واألفعال العاتية  .12

 .واألةمقيل او التعلم على املستويمج األدائ  ممخرجات بيئة الع

 لقواعد السلوك املنهي  القهاياالتعامل مع  .13
ً
األةمقية واملهنية وفقا

 املعمول بها.

في اتخاذ أو تبني أحكام  العكاء العاطف تسليط الهوء على أهمية  .14

 وقرارات متوازنة.

، أن هناك اتساق مع مهارات ومعارف وكفاءات البرنامج من خالل الكلمات للبرنامج مع اإلطار السعودي للمؤهالت )سقف( اتساق مخرجات التعلممصفوفة يتضح من 

 تساقية ما بين مخرجات التعلم واإلطار السعودي للمؤهالت.املفتاحية التي توثق العالقة االرتباطية واال

 البرنامجصفوفة اتساا مخرجات التعلم للبرنامج مع أهداف م

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بأن هناك اتساق بين مخرجات تعلم البرنامج وأهداف البرنامج من خالل ارتباط كل مخرج من  صفوفة اتساق مخرجات التعلم للبرنامج مع أهداف البرنامجميتضح من 

 (.4، ك4م ،3، م2، م1، م1( وبعض املخرجات ترتبط بهدفين من أهداف البرنامج )ع5، ك3، ك2، ك4، ع3، ع2مخرجات تعلم البرنامج بهدف )ع

 

 

 9ه ب 5ه ب 4ه ب 3ه ب 2ه ب 1ه ب أهداف البرنامج

مخرجات 

التعلم 

 للبرنامج

    √  √ 1ع

     √  2ع

  √     3ع

 √      4ع

 √     √ 1م

 √    √  2م

  √ √    3م

 √     √ 4م

  √     1ك

     √  2ك

  √     3ك

 √     √ 4ك

     √  5ك
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 ج. المنهج الدراسي:
 

 مكونات الخطة الدراسية: .2
 يتم إضافة جدول منفصل لكل مسار )إن وجد( *

 المجموع التراكمي النسبة المئوية عدد الوحدات المتطلَّبات

 متطلَّبات الجامعة
 %5 2 إجباري

2.3% 
 %3.3 2 اختياري

 %11.1 %11.1 12 إجباري متطلَّبات الكليّة

 متطلَّبات التخّصص

 %21.2 52 إجباري

22.5% 
 %21.2 25 اختياري

 %1.5 3 مشروع التخّرج

 %2.2 9 اإلجبارية المساندة

 %1.5 %1.5 3 التدريب الميداني

 %1.5 %1.5 3 المقّررات الحّرة

 %211 %211 212 مجموع الوحدات الدراسية المعتمدة

 . مقررات البرنامج:1

 

 المستوى

 

 اسم المقرر المقرررمز 
 إجباري

 أو اختياري
 المتطلبات السابقة

الساعات 

 المعتمدة
 نوع المتطلب
 )جامعة / كلية / برنامج(

 

 

 المستوى

2 

 

 كلية 3 / اجباري مبادئ محاسبة 212 2512

 كلية 3 / اجباري مبادئ التمويل 2512 212

 كلية 3 / اجباري مبادئ القانون 2515 212

 كلية 3 / اجباري البشريةإدارة الموارد  2512 212

 كلية 3 / اجباري مبادئ إدارة األعمال 2512 212

 

 

 المستوى

1 

 

 كلية 3 / اجباري نظم المعلومات االدارية 2511 212

 كلية 3 / اجباري مبادئ التسويق 2513 212

 كلية 3 / اجباري مبادئ االقتصاد الجزئي 2519 212

 كلية 3 / اجباري الوصفياالحصاء  2521 221

 جامعة 2 / اجباري 2الثقافة اسالمية  2212 212

 جامعة 2 / اجباري 2اللغة عربية  2211 212

 

 

 المستوى

3 

 

 برنامج 3 ةيإدارة الموارد البشر اجباري تحليل وتصميم الوظائف 2512 111

113 2512 

 

 برنامج 3 ةيالموارد البشر إدارة اجباري السلوك التنظيمي 

 برنامج 3 ةيالموارد البشر إدارة اجباري استقطاب الموارد البشرية 2512 112

 برنامج 3 / اجباري الرياضيات اإلدارية 2521 151

 برنامج 2 / اجباري 1ثقافة اسالمية  2212 112

/ تنمية 1تسويق دولي/محاسبة  ×

 الموارد البشرية 

 برنامج 3 / اختياري 

 

 

 المستوى

2 

 

 برنامج 3 ةيإدارة الموارد البشر اجباري تخطيط وتنمية الموارد البشرية 2512 115

 برنامج 3 الوظائف ميوتصم ليتحل اجباري ادارة االداء 2512 322

 برنامج 3 الوصفي اإلحصاء اجباري االحصاء االداري 2521 122

 جامعة 2 2لثقافة االسالميةا اختياري 3/2/5/2/2/2ثقافة اسالمية  ×

تجارة الكترونية/ ادارة  ×

 المشاريع الصغيرة

  برنامج 3 / اختياري

 المستوى

5 

 

 برنامج 3 ةيإدارة الموارد البشر اجباري إدارة المعرفة 2512 312

 برنامج 3 ةيالموارد البشر إدارة اجباري ايوالمزا ضاتيالتعو 2512 321

ادارة الموارد  استراتيجيات 2512 313

 ةيالبشر

 برنامج 3 ةيم البشر وتنمية تخطيط اجباري

 برنامج 3 االقتصاد الجزئي مبادئ اجباري االقتصاد الكلي مبادئ 2519 111
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 المستوى

 

 اسم المقرر المقرررمز 
 إجباري

 أو اختياري
 المتطلبات السابقة

الساعات 

 المعتمدة
 نوع المتطلب
 )جامعة / كلية / برنامج(

 جامعة 2 2الثقافة االسالمية اختياري 3/2/5/2/2/2ثقافة اسالمية  ×

م  أخالقيات/ مستهلكسلوك  ×

 األعمال

 برنامج 3 / اختياري

 

 

 المستوى

2 

 

 برنامج 3 ادارة االداء اجباري الموهبةادارة  2512 312

 ةيادارة الموارد البشر 2512 212

 باإلنجليزية

 برنامج 3 ةيإدارة الموارد البشر اجباري

 برنامج 3 ةيالموارد البشر إدارة اجباري التنظيمي التطوير 2512 212

 برنامج 3 ةيم البشر وتنمية تخطيط اجباري ةيمعلومات الموارد البشر نظم 2512 235

نقود وبنوك/م استثمار/إدارة  ×

 جودة

 برنامج 3 / اختياري

 

 

 المستوى

2 

 

معاصرة في الموارد  ايقضا 2512 232

 ةيالبشر

 برنامج 3 ادارة المعرفة اجباري

 برنامج 3 مبادئ إدارة األعمال اجباري المنظمة وظائف 2512 112

 برنامج 3 وظائف المنظمة اجباري االستراتيجية االدارة 2512 222

إدارة التفاوض/ القانون  ×

 التجاري

 برنامج 3 / اختياري

 

 المستوى

2 

 

 برنامج 3 موافقة القسم اجباري تخرج مشروع 2512 292

 برنامج 3 وظائف المنظمة اجباري ةياالدار ادةيالق 2512 321

 برنامج 3 المنظمةوظائف  اجباري البحث في اإلدارة مناهج 2512 212

 برنامج 3 / اجباري حر مقرر ×

 ساعة 91اتمام  اجباري دانييم بيتدر 2512 291

 موافقة القسم

 برنامج 3

 

 حسب الحاجة تادرج المزيد من المستويا *

 * أضف جدول لمقررات كل مسار )إن وجد(*

 . توصيف مقررات البرنامج:3
 البرنامج وفق نموذج المركز الوطني للتقويم واالعتماد األكاديمي. لجميع مقرراتضع الرابط اإللكتروني للتوصيف التفصيلي 

rameIhttps://www.nbu.edu.sa/AR/University_programs/Pages/ProgramDetails.aspx?Prog

D=28and 

 

 

 

 

 

 

 
 

 . مصفوفة مخرجات التعلم للبرنامج:2
 قم بالربط بين كل من مخرجات تعلم البرنامج والمقررات وفقاً للمستويات التالية:

 )س = مستوى التأسيس، ر = مستوى الممارسة، ت = مستوى التمكن( 

 يتم إضافة جدول منفصل لكل مسار )إن وجد( *

 المقررات

 للبرنامجمخرجات التعلم 

 الكفاءات المهارات المعارف

 5ك 2ك 3ك 1ك 2ك 2م 3م 1م 2م 2ع. 3ع 1ع 2ع

 محاسبةمبادئ 
 س

           س س

        س   س س س مبادئ التمويل

https://www.nbu.edu.sa/AR/University_programs/Pages/ProgramDetails.aspx?ProgrameID=28and
https://www.nbu.edu.sa/AR/University_programs/Pages/ProgramDetails.aspx?ProgrameID=28and
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 المقررات

 للبرنامجمخرجات التعلم 

 الكفاءات المهارات المعارف

 5ك 2ك 3ك 1ك 2ك 2م 3م 1م 2م 2ع. 3ع 1ع 2ع

  س س مبادئ القانون
 

         

إدارة الموارد 
 ةالبشري

 س
  س

          س

مبادئ إدارة 
 األعمال

 س
  س

          س

نظم المعلومات 
 اإلدارية

  س       س  س س س

          س   س مبادئ التسويق

مبادئ االقتصاد 
 الجزئي

        س   س س س

 االحصاء الوصفي
 

      س  س  س س س

 س س 2الثقافة االسالمية 
 

          

 س س 2اللغة عربية 
 

 س         

تحليل وتصميم 
 الوظائف

 س 
 

     س  ر   ر

 السلوك التنظيمي 
   ر

 س      س   ر

استقطاب الموارد 
  البشرية

     س  س   ر  ر

 الرياضيات اإلدارية
 

  ر      ر  ر ر ر

 1ثقافة اسالمية 
 

   ر         ر

 ر ر تسويق دولي 
 

   ر    

 

  ر

 1محاسبة 
 

     ر  ر ر ر

 

  ر

تنمية الموارد 
  ر  البشرية

   س س   ر

 

  

تخطيط وتنمية 
  ر  الموارد البشرية

      س س   ر

 ادارة االداء
   

    س س ر ر   

 االحصاء االداري
 

  ر    ر  ر ر ر ر 

ثقافة اسالمية 
3/2/5/2/2/2  

   ر         ر

ادارة المشاريع 
 الصغيرة

     س  ر   ر  ر 

        س ر  ر  ر تجارة الكترونية
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 المقررات

 للبرنامجمخرجات التعلم 

 الكفاءات المهارات المعارف

 5ك 2ك 3ك 1ك 2ك 2م 3م 1م 2م 2ع. 3ع 1ع 2ع

 ر إدارة المعرفة
  

     س ر ر   

 التعويضات
  ر  والمزايا

     س  ر   ر

ادارة  استراتيجيات
    ةيالموارد البشر

  س   ر  ر   ر

االقتصاد  مبادئ
 الكلي

 ر ر ر
 

  ر      ر ر

ثقافة اسالمية 
3/2/5/2/2/2 

   ر         ر ر

 األعمالم  أخالقيات
    

 س  ر   ر ر  

  مستهلكسلوك 
   

   ر   ر ر   ر

 الموهبةادارة 
    

   س  ر ت ت  

ادارة الموارد 
 ةيالبشر

 باإلنجليزية

 ت
  

 س    ر  ت   

 التنظيمي التطوير
   

     ت ت ت   ت

معلومات  نظم
  ةيالموارد البشر

  ر      س ت  ت ت

 جودةالإدارة 
   

 ت   ت   ت   ت

           ت ت  نقود وبنوك

  ت      ت   ت  ت استثمارمبادئ 

 معاصرة في ايقضا
 ةيالموارد البشر

 
   

    ر  ت ر ر 

 المنظمة وظائف
  ت 

  س     ر   ت

 االدارة
   االستراتيجية

    ت ت  ت   ت 

 ت   ت ت  ت      ت إدارة التفاوض 

 ت القانون التجاري
 

   ت     ت    ت

 تخرج مشروع
   

 ت ت   ت ت ت   

 اإلدارية ادةيالق
  

  ت   ت  ت ت  ت 

البحث في  مناهج
 اإلدارة

 ت
  

   ت   ت ت   

 دانييم تدريب
   

  ت ت ت ت  ت   
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 للبرنامج.لتحقيق مخرجات التعلم  المستخدمةوالتعلم استراتيجيات التعليم  .5
 ا  لام مجاان مان  مخرجاات الاتعلم المهاتة  ةالمناسبة لتحقيق  متضمنة األنشطة الصفية والالصفيةوالخبرات والمواقف التعليمية المختلفة سياسات واستراتيجيات التعليم والتعلم صف 

 مجاالتةا.

 لتحقيقهاوالتعلم املستخدمة  التعليم للبرنامج واساراتيةيات التعلم مخرجات
 

 اساراتيةيات التعليم والتعلم املستخدمة مخرجات التعلم للبرنامج

 املعرفة:

 1ع

إظهةةةةار املعرفةةةةةة التفصةةةةةيلية وفهةةةةم املةةةةةةاالت األساسةةةةةية للنظريةةةةةات واألسةةةةاليب الرئيسةةةةةية ذات الصةةةةةلة بمختلةةةةةف 

 (العلةةةوم املاليةةةةة واإلداريةةةة والكميةةةة والقانونيةةةةةواملةةةةاالت ) املةةةةاالت املتعلقةةةة بتخصةةة  إدارة املةةةةوارد البشةةةرية

 .املرتبطة بها

 -األنشةةةةةةةةةطة املتدرجةةةةةةةةةة -االلقةةةةةةةةةاء -الحةةةةةةةةةوار واملناقشةةةةةةةةةة

 .، التعلم التعاون العصف العهني

 2ع
 -األنشةةةةةةةةةطة املتدرجةةةةةةةةةة -االلقةةةةةةةةةاء -الحةةةةةةةةةوار واملناقشةةةةةةةةةة دارية في أنشطة املوارد البشرية.إل تصنيف ومناقشة متطلبات العمل وتطوير املنظومات وهياكلها ا

 .البناء املعرفي، التعلم التعاون 

 3ع
إظهةةةةةار املعرفةةةةةة باألسةةةةةاليب الرياضةةةةةية واإلحصةةةةةائية وتقنيةةةةةة املعلومةةةةةات والقةةةةةدرة علةةةةةى اسةةةةةتخدامها فةةةةةي التحليةةةةةل 

 .في مةال إدارة املوارد البشريةإليةاد الحلول 

 -األنشةةةةةةةةةطة املتدرجةةةةةةةةةة -االلقةةةةةةةةةاء -الحةةةةةةةةةوار واملناقشةةةةةةةةةة

 .العهني، التعلم التعاون العصف 

 4ع
إظهةةةةةةار املهةةةةةةارات الفنيةةةةةةة والتحليليةةةةةةة واإلبداعيةةةةةةة فةةةةةةي مةةةةةةةال إدارة املةةةةةةوارد البشةةةةةةرية والتةةةةةةي تعتبةةةةةةر أساسةةةةةةية لحةةةةةةل 

 املشكمت واتخاذ القرار ضمن مةموعة متنوعة من اإلعدادات التنظيمية في بيئة العمل الواقعية.

 -املمحظةةةةةةةةةةةاتتةةةةةةةةةةةدوين  -االلقةةةةةةةةةةةاء -الحةةةةةةةةةةةوار واملناقشةةةةةةةةةةةة

 العصف العهني، التعلم التعاون 

 :اتاملهار 

 1م

جمةةةةةع وتحليةةةةةةل وتفسةةةةةةمر البيانةةةةةةات ومعالجدهةةةةةةا املتعلقةةةةةةة بأنشةةةةةةطة املةةةةةةوارد البشةةةةةةرية لتقيةةةةةةيم ومعالجةةةةةةة املعلومةةةةةةات 

املنظومةةةات وهيكلدهةةةةا  إدارةواملفةةةاهيم واألدلةةةة الجديةةةةدة مةةةن مةموعةةةة مةةةةن املصةةةادر، وتطبيةةةق االسةةةةتنتاجات فةةةي 

 بشكل فعال عند حل املشكمت.

 – التعلةةةيم القةةةائم علةةةى حةةةل املشةةةةكمت -االستقصةةةاء

 ، األنشطة املتدرجةتدوين املمحظات -لعب األدوار

 2م
 باسةةةةةتخدام تكنولوجيةةةةةا املعلومةةةةةات واألسةةةةةاليب العلميةةةةةة والكميةةةةةة مةةةةةن مصةةةةةادر 

ً
حةةةةةل املشةةةةةكمت املعقةةةةةدة نسةةةةةبيا

 واالستنتاجات املتعلقة بادارة املوارد البشرية وإدارة املنظومات.متعددة، وصيا ة األفكار 

 – التعلةةةيم القةةةائم علةةةى حةةةل املشةةةةكمت -االستقصةةةاء

 ، األنشطة املتدرجةتدوين املمحظات -لعب األدوار

 3م
القةةةةدرة علةةةةى إحةةةةداث التغيمةةةةر بمسةةةةةؤولية وتةةةةوفمر القيةةةةادة فةةةةي البيئةةةةات املهنيةةةةةة األكاديميةةةةة واملةتمعيةةةةة فةةةةي مكةةةةةاج 

 العمل.

 – التعلةةةيم القةةةائم علةةةى حةةةل املشةةةةكمت -االستقصةةةاء

 ، األنشطة املتدرجةتدوين املمحظات -لعب األدوار

 4م
والتكنولةةةةةةةوجي واملعةةةةةةةارف التطةةةةةةةور العلمةةةةةةة   إجةةةةةةةراء البحةةةةةةةوث متقدمةةةةةةةة فةةةةةةةي مةةةةةةةةال إدارة املةةةةةةةوارد البشةةةةةةةرية حسةةةةةةةب

 املكتسبة من علوم مرتبطة بهع  املةاالت.

 – علةةةى حةةةل املشةةةةكمتالتعلةةةيم القةةةائم  -االستقصةةةاء

 ، األنشطة املتدرجةتدوين املمحظات -لعب األدوار

 الكفايات:

 1ك
 إظهةةار املهةةارات الشخصةةية واملعرفةةة والةةدور القيةةادي والثقةةة والقةةدرة علةةى املشةةاركة بفعاليةةة مةةع فريةةق عمةةل أو

 مةموعات األةرى ذات الصلة.

التعلةةةيم القةةةائم علةةةى  ،تعلةةةم األقةةةراج -التعلةةيم الةةةعات 

 ، لعب األدوارحل املشكمت

 2ك
يتحمةةةةل مسةةةةؤولية الةةةةةتعلم الخةةةةا  فةةةةةي مةةةةةال إدارة املةةةةوارد البشةةةةةرية واملوضةةةةوعات ذات الصةةةةةلة بحيةةةةث يمكنةةةةةت 

 تحديد واستخدام وسائل العثور على معلومات جديدة أو تقنيات التحليل المزمة إلنةاز املهام.

 ،تعلةةةةةةةةم األقةةةةةةةةراج -التعلةةةةةةةةيم الةةةةةةةةعات  -البحةةةةةةةةث العلمةةةةةةةة 

 ، لعب األدوارالتعليم القائم على حل املشكمت

 3ك
 ملتطلبةةات التوظيةةف، وإصةةدار أحكةةام 

ً
إظهةةار مسةةتوى عةةاٍل مةةن السةةلوك األةمقةةي واملسةةؤول للسةةلوك املنهةةي وفقةةا

  مستنمرة في أماكن العمل.

 ،تعلةةةةةةةةم األقةةةةةةةةراج -التعلةةةةةةةةيم الةةةةةةةةعات  -البحةةةةةةةةث العلمةةةةةةةة 

 ، لعب األدوارالتعليم القائم على حل املشكمت

 4ك

التفكمةةةةةةر  سةةةةةتخدام تقنيةةةةةة معلومةةةةةات فعالةةةةةة، وتقنيةةةةةات تحليليةةةةةةة أو رياضةةةةةية أو إحصةةةةةائية لتحليةةةةةل البيانةةةةةات أوا

بخطةةةةط واسةةةةاراتيةيات ادارة املةةةةوارد  ةالنقةةةةدي أوحةةةةل املشةةةةكمت عنةةةةد اقاةةةةراح الحلةةةةول لةةةةدعم االدارات املختلفةةةة

 البشرية في املنظمة.

 ،تعلةةةةةةةةم األقةةةةةةةةراج -التعلةةةةةةةةيم الةةةةةةةةعات  -البحةةةةةةةةث العلمةةةةةةةة 

 ، لعب األدوارالتعليم القائم على حل املشكمت

 5ك
 ب

ً
 وكتابيةةةا

ً
سةةتخدام أكةةةكال العةةةرو  املناسةةةبة واللغةةة العلميةةةة واالسةةةتدالل املناسةةةب االتواصةةل الفعةةةال كةةةفهيا

   ملختلف القهايا والتمكن من عرضها بشكل مناسب.

 ،تعلةةةةةةةةم األقةةةةةةةةراج -الةةةةةةةةعات  التعلةةةةةةةةيم -البحةةةةةةةةث العلمةةةةةةةة 

 ، لعب األدوارالتعليم القائم على حل املشكمت

  طرق تقييم مخرجات التعلم للبرنامج .2
  مخرجات التعلم المهتة  ة    لم مجان من مجاالتةا.التهاب الطالب لللتحقق من  ) مباشرة ، غير مباشرة( صف سياسات وأساليب وطريق التقويم المهتخ مة

 لقياسهااملستخدمة  التقييموطرا للبرنامج  التعلم مخرجات

 املستخدمة التقييم طرا  مخرجات التعلم للبرنامج

 املعرفة:
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 1ع

إظهةةةةار املعرفةةةةةة التفصةةةةةيلية وفهةةةةم املةةةةةةاالت األساسةةةةةية للنظريةةةةةات واألسةةةةاليب الرئيسةةةةةية ذات الصةةةةةلة بمختلةةةةةف 

 (العلةةةوم املاليةةةةة واإلداريةةةة والكميةةةة والقانونيةةةةةواملةةةةاالت ) املةةةةاالت املتعلقةةةة بتخصةةة  إدارة املةةةةوارد البشةةةرية

 .املرتبطة بها

أسةةةةةةةئلة متعةةةةةةةددة  ،الواجبةةةةةةةات -االةتبةةةةةةةارات القصةةةةةةةمرة

 -الخيارات

 2ع
 -االةتبةةةةةةةةارات القصةةةةةةةةمرة -أسةةةةةةةةئلة متعةةةةةةةةددة الخيةةةةةةةةارات دارية في أنشطة املوارد البشرية.إل تصنيف ومناقشة متطلبات العمل وتطوير املنظومات وهياكلها ا

 الواجبات

 3ع
إظهةةةةةار املعرفةةةةةة باألسةةةةةاليب الرياضةةةةةية واإلحصةةةةةائية وتقنيةةةةةة املعلومةةةةةات والقةةةةةدرة علةةةةةى اسةةةةةتخدامها فةةةةةي التحليةةةةةل 

 .في مةال إدارة املوارد البشريةإليةاد الحلول 

 -االةتبةةةةةةةةارات القصةةةةةةةةمرة -أسةةةةةةةةئلة متعةةةةةةةةددة الخيةةةةةةةةارات

 الواجبات

 4ع
إدارة املةةةةةةوارد البشةةةةةةرية والتةةةةةةي تعتبةةةةةةر أساسةةةةةةية لحةةةةةةل إظهةةةةةةار املهةةةةةةارات الفنيةةةةةةة والتحليليةةةةةةة واإلبداعيةةةةةةة فةةةةةةي مةةةةةةةال 

 املشكمت واتخاذ القرار ضمن مةموعة متنوعة من اإلعدادات التنظيمية في بيئة العمل الواقعية.

 -االةتبةةةةةةةةارات القصةةةةةةةةمرة -أسةةةةةةةةئلة متعةةةةةةةةددة الخيةةةةةةةةارات

 الواجبات

 :اتاملهار 

 1م

جمةةةةةع وتحليةةةةةةل وتفسةةةةةةمر البيانةةةةةةات ومعالجدهةةةةةةا املتعلقةةةةةةة بأنشةةةةةةطة املةةةةةةوارد البشةةةةةةرية لتقيةةةةةةيم ومعالجةةةةةةة املعلومةةةةةةات 

املنظومةةةات وهيكلدهةةةةا  إدارةواملفةةةاهيم واألدلةةةة الجديةةةةدة مةةةن مةموعةةةة مةةةةن املصةةةادر، وتطبيةةةق االسةةةةتنتاجات فةةةي 

 بشكل فعال عند حل املشكمت.

 -ةاالةتبةةةةةةةةارات القصةةةةةةةةمر  -أسةةةةةةةةئلة متعةةةةةةةةددة الخيةةةةةةةةارات

 -التقةةةةةةارير القصةةةةةةمرة -مطابقةةةةةةة العناصةةةةةةر -الواجبةةةةةةات

 سلم التقدير اللفظ 

 2م

 باسةةةةةتخدام تكنولوجيةةةةةا املعلومةةةةةات واألسةةةةةاليب العلميةةةةةة والكميةةةةةة مةةةةةن مصةةةةةادر 
ً
حةةةةةل املشةةةةةكمت املعقةةةةةدة نسةةةةةبيا

 متعددة، وصيا ة األفكار واالستنتاجات املتعلقة بادارة املوارد البشرية وإدارة املنظومات.

 -االةتبةةةةةةةةارات القصةةةةةةةةمرة -متعةةةةةةةةددة الخيةةةةةةةةاراتأسةةةةةةةةئلة 

 سلم التقدير اللفظ  -التقارير القصمرة -الواجبات

 

 3م

القةةةةدرة علةةةةى إحةةةةداث التغيمةةةةر بمسةةةةةؤولية وتةةةةوفمر القيةةةةادة فةةةةي البيئةةةةات املهنيةةةةةة األكاديميةةةةة واملةتمعيةةةةة فةةةةي مكةةةةةاج 

 العمل.

 -االةتبةةةةةةةةارات القصةةةةةةةةمرة -أسةةةةةةةةئلة متعةةةةةةةةددة الخيةةةةةةةةارات

 التقارير القصمرة -العناصرمطابقة  -الواجبات

 4م

والتكنولةةةةةةةوجي واملعةةةةةةةارف التطةةةةةةةور العلمةةةةةةة   إجةةةةةةةراء البحةةةةةةةوث متقدمةةةةةةةة فةةةةةةةي مةةةةةةةةال إدارة املةةةةةةةوارد البشةةةةةةةرية حسةةةةةةةب

 املكتسبة من علوم مرتبطة بهع  املةاالت.

 -االةتبةةةةةةةةارات القصةةةةةةةةمرة -أسةةةةةةةةئلة متعةةةةةةةةددة الخيةةةةةةةةارات

 التقارير القصمرة -مطابقة العناصر -الواجبات

 الكفايات:

 1ك

 إظهةةار املهةةارات الشخصةةية واملعرفةةة والةةدور القيةةادي والثقةةة والقةةدرة علةةى املشةةاركة بفعاليةةة مةةع فريةةق عمةةل أو

 مةموعات األةرى ذات الصلة.

 -سةةةةةةلم التقةةةةةةدير اللفظةةةةةة  -أسةةةةةئلة متعةةةةةةددة الخيةةةةةةارات

 العر  التقديم  -السيناريوهات املهيكلة

 2ك

املةةةةوارد البشةةةةةرية واملوضةةةةوعات ذات الصةةةةةلة بحيةةةةث يمكنةةةةةت يتحمةةةةل مسةةةةؤولية الةةةةةتعلم الخةةةةا  فةةةةةي مةةةةةال إدارة 

 تحديد واستخدام وسائل العثور على معلومات جديدة أو تقنيات التحليل المزمة إلنةاز املهام.

 -سةةةةةةلم التقةةةةةةدير اللفظةةةةةة  -أسةةةةةئلة متعةةةةةةددة الخيةةةةةةارات

 العر  التقديم  -السيناريوهات املهيكلة

 3ك

 ملتطلبةةات التوظيةةف، وإصةةدار أحكةةام إظهةةار مسةةتوى عةةاٍل مةةن السةةلوك األةمقةةي 
ً
واملسةةؤول للسةةلوك املنهةةي وفقةةا

  مستنمرة في أماكن العمل.

 -سةةةةةةلم التقةةةةةةدير اللفظةةةةةة  -أسةةةةةئلة متعةةةةةةددة الخيةةةةةةارات

 العر  التقديم  -السيناريوهات املهيكلة

 4ك

التفكمةةةةةةر  سةةةةةتخدام تقنيةةةةةة معلومةةةةةات فعالةةةةةة، وتقنيةةةةةات تحليليةةةةةةة أو رياضةةةةةية أو إحصةةةةةائية لتحليةةةةةل البيانةةةةةات أوا

بخطةةةةط واسةةةةاراتيةيات ادارة املةةةةوارد  ةالنقةةةةدي أوحةةةةل املشةةةةكمت عنةةةةد اقاةةةةراح الحلةةةةول لةةةةدعم االدارات املختلفةةةة

 البشرية في املنظمة.

 -سةةةةةةلم التقةةةةةةدير اللفظةةةةةة  -أسةةةةةئلة متعةةةةةةددة الخيةةةةةةارات

 العر  التقديم  -السيناريوهات املهيكلة

 5ك

 ب
ً
 وكتابيةةةا

ً
العةةةرو  املناسةةةبة واللغةةة العلميةةةة واالسةةةتدالل املناسةةةب سةةتخدام أكةةةكال االتواصةةل الفعةةةال كةةةفهيا

   ملختلف القهايا والتمكن من عرضها بشكل مناسب.
 -سةةةةةةلم التقةةةةةةدير اللفظةةةةةة  -أسةةةةةئلة متعةةةةةةددة الخيةةةةةةارات

   ،العر  التقديم  -السيناريوهات املهيكلة

 د. القبول والدعم الطالبي
 متطلبات القبول بالبرنامج .2
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 المستجدين بجامعة الحدود الشمالية:أوالً: قبول الطالب 

ختباارات للمرللاة االال راساة وتنص القاع ة التنفيذية بجامعاة الحا وا الشامالية والخاصاة بتنفياذ الماااة المالماة مان ال حاة 

لمجلاس  " المتخاذ  ا  الجلهاة  الهاابعة والعشارين 3271ها  /31/72المع لة بقرار مجلس التعليم العال  رقام   الجامعية

والمتوج بموا قة خاام الحرمين الشريفين ر يس مجلس الوزراء ر ايس مجلاس ه  ،  7/33/3271التعليم المعقواة بتاريخ 

 بأنه:  .ه   71/33/3271وتاريخ  28444/ ب /2التعليم العال  بالتوجيه البرق  الكريم رقم 

 ونعنا مناه،  أطفاانالتا  لةاا  الهاعواي نالماواطية، أو زوجة ا، أو من أم سعوالجنهية سعوايأن يكون الطالب  .3

 األلوان الم نية.ر من اي هو من ل يه رقم سجم م ن  صااهنا بالهعو

  .جامعة أو للية أو معة  مهجالً   يكون الطالب  أال .7

  .يبيًاايكون الطالب ق   صم من جامعة أخرى تأ أال .1

 الح وا الشمالية.اخم منطقة اة المانوية العامة من اعلى شةا الحاصلينأولوية القبون للطلبة  .2

على  والخاصة المطبقةية تطبق عليه شروط القبون العامة احاصم على المانوية العامة من خارج الهعولالطالب ا .8

 .يااخم الهعوارجوا من تخقرنا ه ممن 

مان قبام ة المانوية وباق  الوثاا ق مصا قة امملكة، أن تكون شةالحاصم على المانوية من خارج الللمتق م ا يشترط .6

  .بل  التخرج   ية احقية المقا ية الهعولملا

 .موازي وال بلوماتلنتهاب والبة االط (و)المالمة بن   المااةيهتمنى من  .2

يلاة طمملكاة، علاى أن يقا م ماا يمباف مرا قتاه لخاارج ا لمبتعا مرا اق لالطالاب ا )بن  )بالمالمة  المااةيهتمنى من  .4

 .منةا جزءاً  الانقطع  يةا،  الت  الم ة
 

 بأنه: تنص القاعدة التنفيذية بجامعة الحدود الشمالية والخاصة بتنفيذ المادة الرابعة من ذات الالئحةكما 
 

 الموزوناة انن أولوياة الرغباات ثام ال رجاة  المتالاة المقاعا ألا   متق مين   إذا انطبقف شروط القبون على ع ة  .3

حصاون علاى لا  ا تكاون  رصاته أعلاى  ناة األعلا الموزو،  صالب ال رجاة بين المتق مينيهتخ مان للمفاضلة 

  .المتاحمقع  لقبون على ا

هناا  مان هاو  ألن اً تلك الرغبة نظار   حظ لا لم يحالفه نن أوالً، للطالب  األويالرغبة  إل فاضلة بالنظر متتم ال .7

رغبته المانية،  نن لان هنا  من هاو أعلاى    متالة،  ينظر لمقاع  ااشغم ا وتمموزونة، لال رجة ا   أعلى منه 

، المتقا مأو ممان لاناف رغباتةم المانياة نفاس رغباة  األولا موزوناة ساواًء ممان لاناف رغباتةم لال رجاة ا  ا مناه 

مان هاو أعلاى مناه  المتقا مينالرغبة المالمة للمتق م، وأيضا إن لان هنا  مان    ،  ينظر المقاع  المتالةوشغلف 

تقا م، وشاغلف لمأو المانية أو لتى المالمة نفس رغباة ا األول من لانف رغبتةم  هؤالءة سواء وزونلمال رجة ا   

  .تليةا، وهكذا الت الرغبة    ،  ينظر المتالة المقاع 

الاذي تارام مناسابًا لاه، أو تتخاذ  ياه  المقعا لاه  تحا ا الجامعاةأي مان رغباتاه،  انن   ا  لم يحالف الحظ المتقا مإذا  .1

أو  الترتيابلهب  تحققةا ال يعن الرغبات وترتيبةا  تح ي أن   . لي   الجامعةع م قبوله  إل  يصم ربماإجراء 

 وزونةلمال رجة ا   ونهبةم  المتق مين اآلخرينلم هذا يعتم  على  ألنأي منةا،  تحققلتى 

 طرياقعان  الجامعاة ا  للقباون  المتقا مينالقبون عملية التواصام ماع  وخالن  ترةالقبون والتهجيم  تتول  عمااة .2

الذي أضا ه الطالب عن  التق يم، وذلاك لتأليا  الطلاب ولتأليا   الجوانإرسان رسا م نصية تصم للمتق م على رقم 

 . القبون

يكون الطالب ق  لرم نفهه ألقية القبون بةذم الكلية أو تلاك  وأالعلى تلك الرسا م النصية  يجب عل  المتق م الرا .8

 .عملية قبون الطالب من ع مه   على الرسا م أمر ضروري  ا؛ إذ أن الرالجامعة   أو لتى لرم نفهه القبون 

:ويتم حساب الدرجة الموزونة على النحو التالي  

 :طالب وطالبات العلمي

* نتيجااة  5.78* نتيجااة اختبااار التحصاايل (   ) 5.78* نهاابة المانويااة العامااة(   ) 5.8ال رجااة الموزونااة   )

 )اختبار الق رات

  :االدبي طالبات

* نتيجاة اختباار  5.7* نتيجاة اختباار التحصايل (   ) 5.7* نهبة المانوية العاماة(   ) 5.6ال رجة الموزونة   )

   ت(الق را

 :طالب االدبي

 .)* نتيجة اختبار القياس 5.2* نهبة المانوية العامة(   ) 5.6النهبة الموزونة   )
 

نفس عام التق يم، أماا مان    على المانوية العامة  للحاصلينتنطبق عليةم شروط القبون  لمنتكون أ ضلية القبون  .6

مان سانة التقا يم لتاى   األقامسانوات  األقم المفاضلةنفس العام،  تكون    لان تاريخ لصوله على المانوية ليس 
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مان شاخص  قارب للقباون ةاو أ ين: من لان وقف لصوله على المانوياة مان سانة التقا يم سانت ممالً سنوات،  خمس

 .سنوات من سنة التق يم، وهكذا ثالثلصم على المانوية قبم 

 

 ثانياً: شروط القبول بكلية إدارة األعمال:
 

 طالبات طالب شروط أخري الموزونة مقرها الكلية الدرجة العلمية

 عرعر إاارة األعمان بكالوريوس

 تاريخ الشةااة المع ن أاب  علم 

  

 ستوات 5  ----------- 75 70

 

 

 
 

 ثالثاً: شروط القبول ببرنامج إدارة الموارد البشرية:
 

و قا لما يح ام مجلس القهم ومجلس الكلية سنوياً، لي  يتم قبون الطالب بالجامعة ثم الكلية طبقا للاوا ح القباون والتهاجيم 
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والشااروط الااوارام بةااا لكاام لليااة وبعاا  اتمااام الهاانه التحضاايريه يمكاان للطالااب التقاا م للبرنااام  بمعاا ن يااتم تح ياا م ساانويا  

بمعر ة مجلس الكلية والتح ي  يتم و قا لألع اا القاامة من الهنه التحضيرية، وهذا العام لان معا ن القباون ببرناام  إاارة 

 3.5الموارا البشرية 
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  يه والتهيئة للطالب الجددبرامج  توج. 1

 األسبوع التعريفي للطالب الجدد الملتحقين بالبرنامج. -
  .عمل لقاءات دورية مع الطلبة لمعرفة مالحظاتهم عن تنفيذ البرنامج )التغذية الراجعة( -
 تشجيع الطالب بااللتحاق باألنشطة الطالبية -

 خدمات اإلرشاد. 3
 ( االجتماعي، النفسي) األكاديمي، المهني، 

 

 أوالً: االرشاد األكاديمي بكلية إدارة األعمال:

 :األهداف

  تةيئة الظروف المناسبة لتحقيق النمو الهوي للطالب والطالباات، وبنااء عالقاات اجتماعياة إيجابياة للطالاب ماع

األلاايمياة زمال ه وأعضاء هيئة الت ريس ومنهوب  الجامعاة، وبنااء اساتجابات ناجحاة  ا  مواجةاة المشاكالت 

 الت  تعترضه    المواقف المختلفة على امت اا  ترة ال راسة    الجامعة.

  تةيئااة الطااالب المهااتج ين لمعر ااة الحياااة الجامعيااة ماان خااالن باارام  إرشااااية وتوجيةيااة،  للتعريااف بالكليااة

اارة المتخصصاة وعمااتةا وأقهامةا المهان ة، وليفية لصون الطالب على خا ماتةا بالتعااون والتنهايق ماع اإ

بالكلية، ولذلك تعريف الطالب بالمتغيرات الت  ق  يواجةونةاا  ا  ليااتةم الجامعياة وليفياة التعامام معةاا، مان 

 خالن برام  الول ة المطرولة     قرات تعريفية، وأسبوع تمةي ي، واورات متخصصة تعق  لذلك الغرض.

  ال راسااية، وليفيااة إعاا اا الخطااي ال راسااية وجاا ون تنظاايم توعيااه الطااالب بالصااعوبات األلاايميااة والمةااارات

 الوقف، وإلهابةم مةارات تر ع من تحصيلةم األلاايم  وتحقق توا قةم الشخص .

 .مهاع ة الطالب على اختيار التخصص المناسب و قاً إمكاناتةم واهتماماتةم العلمية والتياجات سوق العمم 

  التحصيم وتاوجيةةم نحاو اساتممار قا راتةم وإمكانااتةم  ا  المجااالت تشجيع الطالب المتفوقين على المزي  من

 الت  تتناسب مع ميولةم واهتماماتةم العلمية.

 . متابعة الطالب المتعمرين اراسيا ومهاع تةم على التهاب المةارات الالزمة لزيااة تحصيلةم العلم 

 ى تحقياق أعلاى ارجاات التكياف النفها  مهاع ة الطالب ذوي االلتياجات الخاصة، خالن لياتةم الجامعية، عل

 واالجتماع  والتحصيم األلاايم  و قا لما تهمح به ق راتةم واراسة مشكالتةم، والعمم على للةا.

 .نشر الوع  باللوا ح األلاايمية بين الطالب 

 بالجامعاة  أي مةام أخرى تهاهم    تحقيق أه اف الول ة أو تولم إليةا من قبم اللجنة العلياا للتوجياه واإرشااا

 أو من قبم عمااة شؤون الطالب أو عمااة القبون والتهجيم .

 :المهام

 وضع خطة لإلرشاا األلاايم  بالكلية. 

 متابعة تنفيذ عملية االرشاا األلاايم  بشطرى الكلية. 

  .مراجعة توزيع الطالب على الشعب لضمان لهن توزيع الطالب على مختلف الشعب 

 المشر ين األلاايميين ونشر القوا م على موقع الول ة وذلك مع ب اية لم عام توزيع الطلبة المهتج ين على. 

 .مراجعة توزيع  تح الشعب ومطابقتةا مع الخطي ال راسية 

 .ت ريب أعضاء هيئة الت ريس الج ا على عملية االرشاا االلاايمى 

 لية االرشاا االلاايمى.توجيه المرش ين االلاايميين المهتج ين واالجابة على تهاؤالتةم  يما يخص عم 

  .تنظيم لقاء للطالب الج ا للتعريف بالكلية وتخصصاتةا المختلفة  ى ب اية لم  صم اراسى 

  اع اا تقرير ب اية لم  صم اراسى عن مراجعة توزيع الطالب علاى الشاعب ور عاه إلاى وليام الكلياة للشائون

 االلاايمية.

 شتمم على أعمان الول ة ولذلك تقريراً عن مهاتويات الر ع بشكم اوري )منتصف لم  صم اراس ( بتقرير ي

 .الطلبة إلى إاارة الكلية

 :المرشد األكاديمي

هو أل  أعضاء هيئه الت ريس بالكلية ل ياه اإلماام الكامام بالخطاة ال راساية والانظم واللاوا ح األلاايمياة، ويحا ا مان قبام 

مهاايرته التعليميااة بالجامعااة، ومةمتااه إرشاااا الطالااب  القهاام،وهو المهاائون األون عاان اإشااراف والتوجيااه للطالااب خااالن
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وتوجيةه  ا  اختياار المقاررات ال راساية المناسابة لهاب الخطاة األلاايمياة الموضاوعة للحصاون علاى ال رجاة العلمياة 

 بنجاح، ومعاونته على تذليم العقبات الت  تصاا ه    اراسته، وتق يم النصح    األمور الت  تؤثر على مهار تعليمه.

 :عملية اإلرشاد األكاديمي

ه  الخ مات اإرشااية الت  يق مةا األستاذ الجاامع  للطاالب مان خاالن اختياار التخصاص، ومتطلباته،وتقا يم المهااع ة 

والنصح له، للتكيف مع البيئة الجامعية،والتغلب على الصعوبات الت  تواجةه، وتوعيته بق راته، وتمكينه من تحقياق ذاتاه 

 لمناسبة التيتتصم بحاجاته ال راسية.التخاذ قراراته ا

 :أدوات اإلرشاد األكاديمي

 .ال حة ال راسة واالختبارات 

 . الخطة ال راسية للبرنام 

 الج ون ال راس  للطالب. 

 .الهجم األلاايم  ال وري واألخير 

  ورقم جواله.البري  االلكترون  الجامع  للطالب 

  األلاايم .مطابقة الخطة ال راسية ومقارنتةا بالهجم 

 آخر المقررات الت  سجلةا الطالب. 

 .اإلمام بمواعي  التهجيم والحذف واإضا ة المعلنة من قبم عمااة القبون والتهجيم 

  معر ة الخطة ال راسية للكلية ومتطلبات التخرج للطلبة، والتأل  من موا قة ج ون الطالب مع الخطاة ال راساية

 .للكلية

 أنواع اإلرشاد:

 اديمي: اإلرشاد األك .2

  التعريف برؤية البرنامج ورسالته 

  إعالن الساعات المكتبية لعضو هيئة التدريس للطالب 

  اإلشراف على تنفيذ خطة اإلشراف األكاديمي حتى تخرج الطالب 

  توزيع نشرات تعريفية عن البرنامج 

  مناقشة المستويات التقويمية للطالب للتغذية الراجعة 

  التنظيمية والتظلمات والئحة اإلرشاد األكاديميتوزيع نشرات باللوائح 
نسخة  –نسخة حديثة من السجل األكاديمي  –الخطة الدراسية  –إعداد ملف خاص لكل طالب به ) استمارات بيانات 

 من الجدول الدراسي محدث لكل فصل (

 

 اإلرشاد المهني: .1

 ملن خلالل اعلداد برنلامج تلدريبي  ي العمللاإلسهام في تهيئة الطالب المتوقع تخرجهم بما يمكنهم من النجاح ف
 .متكامل لتحقيق المواءمة بين المعرفة النظرية ومتطلبات سوق العمل

 

 :النفسياإلرشاد  .3

 . عمل برامج إرشادية للطالب المتعثرين لمساعدتهم على التغلب على الصعوبات األكاديمية 

 . التعامل بسرية تامة مع جميع ملفات الطالب 
 

 :عياالجتمااإلرشاد  .2

 . استقبال الطالب الجدد وشرح نظام الجامعة والكلية والبيئة الجامعية 
 

 ثانياً: خدمات اإلرشاد بعمادة شئون الطالب:
 :في المجال األكاديمي .1

 . حفل استقبال تعٌرًف للمستجدين 
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 الحصول على دلٌيل الطالب الذي يقدم معلومات عن الجامعة وأنظمتها ومرافقها 

  .تقييم التعلٌم الذي يتلقاه الطلبة واالهتمام  بمالحظاتهم لتحسين جودة التعلٌم في الجامعة 

   توفير البيئة الدراسلية المناسلبة لتحقيلق االسلتيعاب والدراسلة بيسلر وسلهولة ملن خلالل تلوفير كافلة اإلمكانلات
 التعليمية المتاحة لخدمة هذا الهدف.  

 فة المرتبطة بالمقررات الجامعية التي يدرسها وذلـك وفقا اللوائح الجامعية الحصول على المادة العلمية والمعر
 التي تحكم العمل األكاديمي.  

 .الحصول على الخطط الدراسية بالكلية أو القسم والتخصصات المتاحة له 

 م وقواعلد االطالع على الجداول الدراسية قبل بدء الدراسة وإجراء تسجيله في المقررات التي يتيحها له النظلا
التسللجيل مللع مراعللاة ترتيللب األولويللات فللي التسللجيل للطللالب وفللق ضللوابط عادلللة عنللد عللدم إمكانيللة تحقيللق 

 رغبات جميع الطالب في تسجيل.  

  حذف أو إضافة أي مقرر أو حذف الفصل الدراسي بأكمله وفقا لما يتيحه نظام الدراسة والتسجيل في الجامعة
 المعلن عنها للطالب. وذلـك في الفترة المحددة لذلك و

  التزام أعضاء هيئة التدريس بالجامعة بمواعيد وأوقلات المحاضلرات واسلتيفاء السلاعات العلميلة والعمليلة لهلا
وعدم إلغاء المحاضرات أو تغير أوقاتها إال فلي حاللة الضلرورة ويعلد اإلعلالن علن ذللك عللى أن يلتم إعطلاء 

غيب عنها من قبل عضو هيئة التدريس الستيفاء المقلرر وذللك محاضرات بديلة عن تلك التي تم إلغاؤها أو الت
 بعد التنسيق مع الطلبة والقسم المعني بإتمام ذلك.

  االستفسار والمناقشة العلمية الالئقة مع أعضاء هيئلة التلدريس دون رقابلة أو عقوبلة فلي ذللك كلان ذللك سلواء
 الطالب.أثناء المحاضرة أو أثناء الساعات المكتبية المعلنة لمقابلة 

  أن تكون أسئلة االختبارات ضمن المقرر الدراسي ومحتوياته والمسائل التي تمت إثارتها أو اإلحالة إليها أثناء
 المحاضرة وأن يراعى التوزيع المتوازن والمنطقي للدرجات بما يحقق التقييم العادل لقدرات الطالب.

  ك مانع نظلامي يحلول دون إجرائهلا بوقلت كلاف عللى إجراء كافة االختبارات التي تعقد للمقرر ما لم يكن هنا
 أن يتم إعالن الطالب بحرمانه من دخول االختبار قبل ذلك بوقت كاف.

   معرفة اإلجابة النموذجية ألسئلة االختبارات الفصلية وتوزيع الدرجات على أجزاء اإلجابلة والتلي يقلوم عللى
 للمقرر. أساسها تقييم أداء الطالب قبل إجراء االختبار النهائي

   يحق للطاللب مراجعلة ورقلة إجابتله فلي االختبلارات وذللك وفلق ملا تقلرره الللوائح والقلرارات الصلادرة علن
 الجامعة في تنظيم آلية تلك المراجعة وضوابطها.

   تسهيل الحصول على كامل حقوقه داخل الجامعة من قبل الجهات اإلدارية أو األكاديمية وفقلا ألنظملة وللوائح
 الجامعة.

   معرفللة نتائجلله التللي حصللل عليهللا فللي االختبللارات الشللهرية والفصلللية والنهائيللة التللي أداهللا بعللد الفللرا  مللن
 تصحيحها واعتمادها.

   التزام أعضاء هيئة التدريس والموظفين والعاملين من منسوبي الجامعة باحترام الطالب وإعطاءه كافة حقوقه
 األكاديمية واألدبية.

 ني في رصد الدرجات وحصر الغياب على أن يكون الرصد بشكل منتظم وان ال يتأخر اعتماد النظام االلكترو
 أكثر من أسبوع.

  لالمتحان النةا  .  إشعار الطالب بمجموع درجات أعماله الفصلية والعملية قبل دخوله 
 

 في المجال غير األكاديمي:    .2
 

  والمشلاركة فلي األنشلطة المقاملة فيهلا وفلق القلوانين التمتع باإلعانة والرعاية االجتماعية التي تقدمها الجامعلة
 الجامعية المنظمة لذلك.

 .الحصول على الرعاية الصحية الكافية بالعالج داخل المستشفيات والمراكز الصحية التابعة للجامعة 

 افتيريلا الك -المكتبات اإللكترونية والفرعية الصالة الرياضلية  - االستفادة من خدمات ومرافق الجامعة )الكتاب
 ...... وغيرها(، وفقا للوائح والنظم المعمول بها بالجامعة.

 .الحصول على الحوافز والمكافآت المادية المقرر نظامياً ال سيما للطالب المتفوق 

  الترشيح لللدورات التدريبيلة والبلرامج واللرحالت الداخليلة والخارجيلة وزيلادة مشلاركته فلي األنشلطة الثقافيلة
 أنشطة خدمة المجتمع المحلي واألعمال التطوعية. وكذلك المشاركة في
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  الشكوى أو التظلم ملن أي أملر يتضلرر منله فلي عالقتله ملع أعضلاء هيئلة التلدريس أو القسلم أو الكليلة أو أي
وحدة من وحدات الجامعة ويكلون تقلديم الشلكوى أو اللتظلم وفقلا للقواعلد المنظملة للذلك، وتمكلين الطاللب ملن 

 بل الجهة المسؤولة عنها.معرفة مصير شكواه من ق

  تمكينه من الدفاع عن نفسه أمام أي جهة بالجامعة في أي قضية تأديبية لرفع الظلم ضده وعدم صدور العقوبة
في حقه إال بعد سماع أقواله، وذلك ما لم يثبلت أن علدم حضلوره كلان لعلذر غيلر مقبلول وذللك بعلد اسلتدعائه 

 للمرة الثانية.

 الصادر ضده، وفقا للقواعد المقررة في هذا الشأن بموجب أحكام تأديب الطالب. التظلم من القرار التأديبي 

  الحفاظ على محتويات ملفه داخل الجامعة ونزاهة التعامل معه وعدم تسلليم أي منهلا إال للطاللب نفسله أو وللي
وال يجلوز أمره أو من يفوضه بذلك الملف من قبل جهات التحقيق أو أجهزة القضاء أو لجهة حكومية أخلرى، 

 إفشاء أو نشر محتويات ملفه ما لم يكن ذلك النشر نتيجة لقرار بعقوبة تأديبية في حق الطالب.

  حق الطالب من ذوي االحتياجات الخاصة في الحصول على الخدمة الالئقة والمناسبة الحتياجاته وفقا للقواعد
  واألنظمة.

 دعم ذوي االحتياجات الخاصة. 2
 اإلعاقة، الموهوبون ...... ()بطيئو التعلم،  ذوي 

للطالب والطالبات مان  جاه ة لتو ير الفرص المتكا ئةتهعى للية ااارة االعمان من خالن برنام  ااارة الموارا البشرية 

 ، وهذا من خالن:ذوي االلتياجات الخاصة أسوة بزمال ةم األصحاء لاللتحاق بجميع برامجةا التعليمية واالجتماعية

 ؛ل عم طالب وطالبات ذوي االلتياجات الخاصة   البرنام  النوعية المااية و الوسا متو ير جميع  -

 ناام لذوي االلتياجات الخاصة مع الحفاظ على جواة محتوى البر مال مة تطبيق برنام  ااارة الموارا البشرية -

 ؛العلم  األلاايم 

 ل راسة لةذم الفئة وت ريبةم على ذلك؛اعالم اعضاء هيئة الت ريس بضرورة التعاون وتو ير الجو المناسب ل -

 ؛على ق راتةم الخاصة اتقييم الطالب والطالبات بناءً  -

 شاملة لواقع متطلبات ذوي االلتياجات الخاصة.بحي  تكون إجراءات الهالمة والصحة  تو ير -

 

 

 

 هـ. هيئة التدريس والموظفون: 
 

 . االحتياجات من هيئة التدريس واإلداريين والفنيين.2

 المرتبة العلمية
المتطلبات والمهارات  التخصص

 الخاصة

 العدد المطلوب*

 المجموع إناث ذكور الدقيق العام

       أستاذ

       أستاذ مشارك

 3 3   إدارة الموارد البشرية اإلدارة أستاذ مساعد

 2 2     محاضر

 1 2 2    معيد

الفنيون ومساعدو 

 المعامل
      

 1 2 2    الطاقم اإلداري
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       أخرى )حدد(

 

 .  التطوير المهني1

 إعداد هيئة التدريس حديثي التعيين 2.1
 باختصار اإلجراءات المتبعة لتأهيل هيئة التدريس الجدد حديثي التعيين )بما في ذلك بدوام جزئي أو زائر(وضح 
 

مع بداية التعيين يتم توضيح آلية التقلويم والجلودة بالبرنلامج والللوائح التنظيميلة المعتملدة بالبرنلامج والقسلم والكليلة  -
 والجامعة.

 ومستوياته. ورسالته وأهدافهتوزيع كتيبات عن البرنامج ورؤيته  -
  .الجدد مع منسقين المقررات ألعضاء هيئة التدريسحضور زيارات  -
  .تخفيض الجدول الدراسي في بداية العمل -
إقامة دورات تدريبية في التدريس الفعال وأساليب التقويم، وإدارة بيئة التعلم والجوانب األخالقيلة والمهنيلة لتسلتاذ  -

 .الجامعي
التدريسللية  والقاعللات المتاحللة الللتعلم ومصللادر البرنللامج مبللاني لمختلللف الجللدد لتعضللاء اسللتطالعية جولللة تنفيللذ -

 .للبرنامج الداعمة التجهيزات من وغيرها والمكتبة
وورش عملل علن اسلتخدام نظلام البلانر واللبالك بلورد  إقامة ورش عملل السلتخدام التكنولوجيلا بالتلدريس والتقلويم -

 م االلكتروني.وذلك بمعرفة عمادة التعلي
 

 التطوير المهني لهيئة التدريس 1.1
وضححح باختصححار خطححة وإجححراءات التطححوير المهنححي واألكححاديمي لهيئححة التححدريس ) مثححل: مجححال اسححتراتيجيات الححتعلم والتعلححيم، تقيححيم الطححالب،  

 الجوانب المهنية .... الخ(

 :التدريس مهارات تحسين -1
 مختلف في المتبعة التدريس استراتيجيات لتحسين التدريس هيئة ألعضاء تدريبي برنامج وتنفيذ تصميم -
 . المستهدفة التعليمية النواتج تحقيق وفعالية يتوافق وبما البرنامج مقررات -
 التلدريس المسلتخدمة اسلتراتيجيات حلول التدريسلية الهيئلة أعضلاء بين والتجارب الخبرات لتبادل عمل ورش عقد -

 .المستهدفة التعلم نواتج تحقيق في فعاليتها ومدي
 . ومقرراته البرنامج في المستخدمة التعلم مصادر وتحديث تطوير -
 . والمعامل التدريسية والقاعات التعليمية المساعدات تطوير -
 . المتوافرة التعلم ومصادر وقاعاته البرنامج في التدريسية المعينات تحديث -
 .التعلم المستهدفة ونواتج للموضوعات مناسبتها ومدى التدريس واستراتيجيات أساليب في الطالب آراء استطالع -
التلللدريس  اسلللتراتيجيات يخلللص فيملللا وعالميلللا وإقليميلللا محليلللا المنلللاظرة البلللرامج ملللع المرجعيلللة المقارنلللة إجلللراء -

 .المستخدمة
 :تدريسهم مجال في التطوير وجوانب البحث، في المعرفة تشمل أخرى فنية جوانب تطوير -2
 . التدريسية الهيئة ألعضاء والدقيق العام التخصص مجاالت في وتثقيفية تدريبية برامج وتنفيب تصميم -
 فلي مجلال جديلد هلو ملا بكلل واإللملام اللوعي وزيلادة الجدد، التدريس هيئة ألعضاء تأهيلية عمل وتنفيذ ورش عقد -

 . التخصص
 .بينهم المتراكمة الخبرات وتبادل والبحث للدراسة التدريسية الهيئة ألعضاء وتقام بحث حلقات عقد -

وتح ي  ما التنفيذ يتم    تقرير البرنام  الهنوي تح ي  الخطة    ب اية الهنه و   نةاية العام يتم متابعة ملحوظة هامة: 

 تم تنفيذم من ع مه من خالن تقرير البرنام  الهنوي.  

 

 

 و. مصادر التعلم والمرافق والتجهيزات
 

  مصادر التعلم. 2
 مصادر التعلم )الكتب ، المراجع ، مصادر التعلم اإللكترونية ،مواقع اإلنترنت .... الخ( وضمان جودة آلية توفير  

اإلعللالن الرسللمي علللى موقللع عمللادة شللئون المكتبللات بالللدورات والللورش االلكترونيللة التللي تتلليح اسللتخدام بوابللات  -



 
 26 

  .البحث المتقدم على مواقع االنترنت
وذلك لكال من الطالب واالسلاتذه  بات االلكترونية التي تم التعاقد معها من الجامعةإنشاء حسابات رسمية على المكت -

مللن خللالل االليللة المحللدده مللن الجامعلله علللي موقعهللا وذلللك بالللدخول بللرقم االسللتاذ او الطالللب لجميللع الخللدمات 
 .االلكترونية علي موقع الجامعة ومن ضمن هذه الخدمات المكتبة الرقمية

 والتجهيزات. المرافق 1
 )المكتبات ، المعامل ، القاعات الدراسية ..... الخ(

العدد الكافي من الكتب، والمجالت العلمية، وغيرها من المواد المرجعية، بما في ذلك المصادر اإللكترونية،  توفير -
 .لتلبية احتياجات البرنامج

أجهزة حاسوبية وبرمجيات حديثة وبقدر كاف لتلبية احتياجلات البرنلامج فلي دعلم عمليلة الوصلول إلكترونيلا  توفير -
 .للمصادر والمواد المرجعية

الكتللب، والمجللالت العلميللة، وغيرهللا مللن المللواد المرجعيللة بللاللغتين العربيللة واإلنجليزيللة )أو بغيرهمللا مللن  تللوفير -
 ؛رنامج واألبحاث المتصلة بهاللغات(، على النحو الذي يتطلبه الب

مرافق وتجهيزات كافيلة للدراسلة والبحلث العلملي، سلواء لالسلتخدام الفلردي أو للمجموعلات الصلغيرة، بملا  توفير -
 يتالءم مع حاجة البرنامج.

 .قاعة عرض الوسائل التعليمية -
  .مسرح الكلية لعرض األنشطة الال صفية -
 .غرفة اجتماعات مجهزة تقنياً  -
بها مجموعة من المراجلع التلي تخلدم التخصلص العلام واللدقيق ملن مراجلع للمنلاهج وطلرق التلدريس مكتبة تتوفر  -

واللغللات والتربيللة الدينيللة  –والتقللويم وعلللم الللنفس واألدب والمتللاحف والمسللرح واإلعللالم والتقنيللات والتكنولوجيللا 
 .بكافة فروعها والعلوم األساسية بكافة فروعه .......الخ

وذلك من خالل االلية المحدده من الجامعه علي   SDLالي المصادر بالمكتبة الرقمية السعودية  وكذلك يتم الدخول -
موقعها بالدخول برقم االستاذ او الطالب لجميع الخدمات االلكترونية علي موقع الجامعة ومن ضلمن هلذه الخلدمات 

 المكتبة الرقمية.

 طبقاً لطبيعة البرنامج()اإلجراءات المتبعة لضمان توافر بيئة صحية وآمنة . 3

لا ى جمياع ماوظف  عماااات هنا  ع ا من االجراءات المتبعة لضمان تاوا ر بيئاة صاحية وآمناة توجا  تا ريبات أساساية 

 :الجامعة وإااراتةا وول اتةا وأقهامةا ، إاارية لانف أو ألاايمية، وتشمم

 -ال سلمح    -جيلدا عنلد حلدوث المخلاطر  تدريبا وافيا شامال على إجلراءات السلالمة العاملة التلي يحلب توخيهلا  -
 ومعرفة الوقاية منها

 .تأمين مخارج المبنى ووضع الفتات لتوضيح مخارج الطوارئ  -
  .لى خطة إخالء المبنىعتدريب العاملين بالكلية والطالبات   -
 .وجود هيكل إداري لتمن والسالمة بالجامعة )ينظم تأمين الحماية وتقليل المخاطر( -
 .ت توعية دورية ونشرات بالتعاون مع الدفاع المدني لتجنب المخاطرعمل لقاءا -
 في المستقبل. المبنيعلي خطة اخالء  التدريب -
ملحوظه هامة يتم في تقرير البرنامج السنوي تحديد االحتياجات  في بداية السنه وفي نهاية العلام يلتم متابعلة ملا تلم  -

  .يا من خالل تقرير البرنامج السنويتوفيره من هذه االحتياجات من عدمه ويتم ذلك سنو

 

 ز. إدارة البرنامج ولوائحه: 
 

 إدارة البرنامج. 2

 الهيكل التنظيمي للبرنامج  2.2
 )متضمناً المجالس، اإلدارات ، الوحدات، اللجان الدائمة... الخ(

البشرية( والذي ينفذ برنام  ااارة الماوارا والةيكم التال  والذي يب أ من مجلس الكلية ولت  القهم العلم  )ااارة الموارا 

  البشريه عل  النحو التال :
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 مشاركة المستفيدين  1.2

 (صف آلية تمثيل ومشاركة المستفيدين في تخطيط البرنامج وتطويره )الطالب، الهيئات المهنية، الجمعيات العلمية، جهات التوظيف  .... الخ

برنام  ااارة الموارا البشرية وتطويرم مان شاانه أن ياؤاي الاى ساةولة تطبياق وتنفياذ ان مشارلة المهتفي ين    تخطيي 

 االه اف المهطرة.

وتخطاايي البرنااام  ماان خااالن مشااارلة الطلبااة، الةيئااات المةنيااة، الجمعيااات العلميااة، جةااات تهاااع  لتابااة األهاا اف لمااا 

واقعية ولقيقياة، ليا  أثبتاف ال راساات أّن األشاخاص الاذين على االلتزام بةا بشكم جي ، مّما يجعلةا التوظيف، ... الخ، 

يكتبون أه ا ةم وي ّونوها يكونون أ ضم    تحقيقةا من غيرهم، لي  إّن التفكير  يةا  قاي ال يجعلةاا موضاع التنفياذ ممام 

 .لتابتةا

مشللاركة مااف لمااا أن هااذا يهاااع   اا  تكااوين مخرجااات تتوا ااق مااع مااا هااو مطلااوب  اا  سااوق العماام وبناااءا علاا  ذلااك ت
المستفيدين في تخطيط البرنامج عن طريلق اسلتطالعات ااراء فلي الخطلة التدريسلية ومخرجلات البرنلامج علن طريلق 

و يماا يلا  ايضااح الياة  أعضاء هيئة التدريس المتخصصين( – ادارة الموارد البشريةاالستبيانات وهم )خريجي برامج 

 مشارلة المهتفي ين:

ان مشارلتةم    التطوير الفعل  للبرنام  تتممام  ا  لضاورهم مجاالس القهام العلما  بصافة الطالب: والية تمميلةم لضم

 اورية ألخذ ارا ةم    االمور التعليمية المتعلقة بةم.  

والية تمميلةم لضمان مشارلتةم    التطوير الفعل  للبرنام  تتممم    تشكيم لجنه استشارية تتضام  ا  : جةات التوظيف

  ا اثنين عل  االقم ممملين عن جةات التوظيف بمنطقة الح وا الشمالية.تشكيلةا طالب وع 

 

 لوائح البرنامج. 1
تظلم ضع قائمة بلوائح البرنامج ذات العالقة والحرابط اإللكترونحي لهحا: الئححة القبحول والتسحجيل، الدراسحة واالختبحارات، التوظيحف، التأديحب والح

 ...الخ
 اللوا ح التنظيمية لل رجات وتوزيعةا.  3مر ق 

 ال حة اإرشاا األلاايم .  7مر ق 

 .اللوا ح التنظيمية لتظلمات الطلبة  1مر ق 
 

 والرابي التال  يوضح نظام ال راسة بجامعة الح وا الشمالية. 

hips/Preparatory_Year_Supportive_Studies/Docuhttps://www.nbu.edu.sa/AR/Deans

https://www.nbu.edu.sa/AR/Deanships/Preparatory_Year_Supportive_Studies/Documents/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AC%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%8A%D9%81%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AC%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%8A%D9%81%D9%8A%201440/%D8%AF%D9%84%D9%8A%D9%84%20%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%A9%20%D8%A8%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9.pdf


 
 28 

ments/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%

AC%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%8A%D9%81%D9

%8A/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%

AC%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%8A%D9%81%D9

0/%D8%AF%D9%84%D9%8A%D9%84%20%D8%A7%D9%84%D%8A%20144

8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%AC

%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%A9%20%D8%A8%D8%AC%D8%

A7%D9%85%D8%B9%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9

%88%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%D9

%8A%D8%A9.pdf 

 

 والرابي التال  يوضح خطة ال راسة لبرنام  ااارة الموارا البشرية. 

https://nbu.edu.sa/AR/University_programs/Pages/ProgramDetails.aspx?ProgrameID

=28and 

 

 القبون والتهجيم: رابي

https://www.nbu.edu.sa/AR/Deanships/Admissions/Pages/default.aspx 

 

 

 رابي األالة واالجراءات:

 

https://www.nbu.edu.sa/AR/Colleges/Business_Management/Pages/default.aspx 

 

 

 

 ح. ضمان جودة البرنامج
 

 نظام ضمان الجودة في البرنامج.. 2
 ضع الرابط اإللكتروني لدليل نظام ضمان الجودة

 الرابط االلكتروني للدليل بعد اإلنتهاء من اعداده.جاري اعداد دليل ضمان الجودة في البرنامج وسيتم وضع 

 إجراءات مراقبة جودة البرنامج.. 1

 جاري اعداد دليل ضمان الجودة في البرنامج وسيتم االعتماد فى مراقبة جودة البرنامج علي الخطوات التالية:

  .لجنة بالبرنام  لمتابعة جواة البرنام تشكيم  -

 واالستفاام من النتا   والتغذيه الراجعه.اع اا االستبيانات وتحليةا  -

 .تقارير اورية للبرنام  والمقررات و ق نماذج الةيئةاع اا  -
 

 اآلتية:الخطوات كما سيتم توصيف اإلجراءات المتبعة لمراقبة جودة البرنامج من خالل 

 خطي Plan   

 ا عم Do  

 تحقق  Check 

  المناسبةاتخذ الخطوة  Act. 

 

 جودة مقررات البرنامج التي تُدّرس من خالل أقسام علمية أخرى.إجراءات مراقبة . 3
جاري اعداد دليل ضمان الجودة في البرنامج وسيتم االعتماد فى مراقبة جودة مقررات البرنامج التي تُدّرس محن خحالل 

 أقسام علمية أخرى علي الخطوات التالية:

س ملن خلالل أقسلام علميلة أخلرى وفلق آليلات محلددة  - تشكيل لجنة بالبرنامج لمتابعة جودة المقررات التي ُتلدرس

https://www.nbu.edu.sa/AR/Deanships/Preparatory_Year_Supportive_Studies/Documents/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AC%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%8A%D9%81%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AC%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%8A%D9%81%D9%8A%201440/%D8%AF%D9%84%D9%8A%D9%84%20%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%A9%20%D8%A8%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9.pdf
https://www.nbu.edu.sa/AR/Deanships/Preparatory_Year_Supportive_Studies/Documents/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AC%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%8A%D9%81%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AC%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%8A%D9%81%D9%8A%201440/%D8%AF%D9%84%D9%8A%D9%84%20%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%A9%20%D8%A8%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9.pdf
https://www.nbu.edu.sa/AR/Deanships/Preparatory_Year_Supportive_Studies/Documents/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AC%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%8A%D9%81%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AC%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%8A%D9%81%D9%8A%201440/%D8%AF%D9%84%D9%8A%D9%84%20%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%A9%20%D8%A8%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9.pdf
https://www.nbu.edu.sa/AR/Deanships/Preparatory_Year_Supportive_Studies/Documents/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AC%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%8A%D9%81%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AC%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%8A%D9%81%D9%8A%201440/%D8%AF%D9%84%D9%8A%D9%84%20%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%A9%20%D8%A8%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9.pdf
https://www.nbu.edu.sa/AR/Deanships/Preparatory_Year_Supportive_Studies/Documents/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AC%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%8A%D9%81%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AC%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%8A%D9%81%D9%8A%201440/%D8%AF%D9%84%D9%8A%D9%84%20%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%A9%20%D8%A8%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9.pdf
https://www.nbu.edu.sa/AR/Deanships/Preparatory_Year_Supportive_Studies/Documents/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AC%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%8A%D9%81%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AC%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%8A%D9%81%D9%8A%201440/%D8%AF%D9%84%D9%8A%D9%84%20%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%A9%20%D8%A8%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9.pdf
https://www.nbu.edu.sa/AR/Deanships/Preparatory_Year_Supportive_Studies/Documents/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AC%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%8A%D9%81%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AC%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%8A%D9%81%D9%8A%201440/%D8%AF%D9%84%D9%8A%D9%84%20%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%A9%20%D8%A8%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9.pdf
https://www.nbu.edu.sa/AR/Deanships/Preparatory_Year_Supportive_Studies/Documents/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AC%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%8A%D9%81%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AC%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%8A%D9%81%D9%8A%201440/%D8%AF%D9%84%D9%8A%D9%84%20%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%A9%20%D8%A8%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9.pdf
https://www.nbu.edu.sa/AR/Deanships/Preparatory_Year_Supportive_Studies/Documents/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AC%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%8A%D9%81%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AC%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%8A%D9%81%D9%8A%201440/%D8%AF%D9%84%D9%8A%D9%84%20%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%A9%20%D8%A8%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9.pdf
https://www.nbu.edu.sa/AR/Deanships/Preparatory_Year_Supportive_Studies/Documents/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AC%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%8A%D9%81%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AC%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%8A%D9%81%D9%8A%201440/%D8%AF%D9%84%D9%8A%D9%84%20%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%A9%20%D8%A8%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9.pdf
https://nbu.edu.sa/AR/University_programs/Pages/ProgramDetails.aspx?ProgrameID=28and
https://nbu.edu.sa/AR/University_programs/Pages/ProgramDetails.aspx?ProgrameID=28and
https://www.nbu.edu.sa/AR/Deanships/Admissions/Pages/default.aspx
https://www.nbu.edu.sa/AR/Deanships/Admissions/Pages/default.aspx
https://www.nbu.edu.sa/AR/Colleges/Business_Management/Pages/default.aspx
https://www.nbu.edu.sa/AR/Colleges/Business_Management/Pages/default.aspx
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 ومعتمدة .
س من خالل أقسام علمية أخرى. -  انشاء نظام تقويم دوري لمتابعة لمتابعة جودة المقررات التي ُتدرس
س من خالل أقسام علمية أخرى. -  مراحعة تقارير المقررات التي ُتدرس
س من خالل أقسام علمية أخرى وذلك من قبل الطالب. -  مراجعة نتائج تقويم المقررات التي ُتدرس

اإلجراءات المتبعة للتأكد من تحقيق التكافؤ بحين المقحر الحرئيس للبرنحامج )بشحطريه طحالب، طالبحات( وبقيحة الفحروع  .2

 األخرى.

 والشطرين.وجود تقرير مجمعه للبرنامج يشتمل على تقارير الفروع  -
 توفير مصادر التعلم للبرنامج في كافة الفروع والشطرين. -
 توفير اعضاء هيئة التدريس األكفاء في كافة الفروع والشطرين. -

 وجود منسق للبرنامج في فروع كافة فروع الجامعة

 )إن وجدت(إجراءات تطبيق الضوابط المؤسسية للشراكة التعليمية والبحثية . 5

 ال يوجد  -

 خطة البرنامج في قياس مخرجات التعلم على مستوى البرنامج وآليات االستفادة من نتائجها في عمليات التطوير.  . 2
 

وجوا تقاارير اورياة للمقاررات وتقاارير للتا ريب الميا ان  والتقريار الهانوي للبرناام  )الهانوية( و قاا لنمااذج  -

 الجواة.

تقويم البرنام  واساتبانه تقاويم المقارر واالساتفااة مان نتا جةاا  ا  تحليم نتا   استبيانات خبرة الطالب واستبانه  -

 عمليات التطوير.

 وسيتم اعتماد وتطبيق بعض االجراءات االضافية ضمن خطة تطوير البرنامج وهى كالتالى:

 استبانات استطالع أراء أرباب العمم. -

 تشكيم لجنة المراجعة ال اخلية الذاتية للبرنام . -

 ستبانات والتقارير واللجان  ى عملية التطوير والتحهين المهتمر للبرنام .استخ ام نتا   اال -

 االستفااة من نتا   التغذية الراجعة لعمليات التحهين والتطوير بصورة مهتمرة. -

 

 

 

 

 

 

 

 مصفوفة تقويم جودة البرنامج  .2

 

الخحا  بحالمركز الحوطني للتقحويم واالعتمحاد االعتماد علي جميع مجاالت التقويم المذكورة في نمحوذج توصحيف البرنحامج سيتم 

 :ياألكاديمي وهي كالتال

 

 توقيت التقويم طريقة التقويم مصدر التقويم مجاالت التقويم

 الشراكات
 أرباب العمل
 الجمعيات المهنية

 استطالع رأي أرباب
 العمل

 والمؤسسات المعنية
 حلقات النقاش المجتمعي

عند تخطيط البرنامج وبعد 
 دفعةتخريج أول 

 فاعلية التدريس والتقويم
القيادات اإلدارية  –الطالب 

قيادات  -هيئة التدريس -
 البرنامج

المقابالت مع الطالب 
 الجدد والهيئة التدريسية
استبيان تقويم المقرر 
الدراسي والبرنامج 
 والخبرة الميدانية

 بعد كل فصل دراسي
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 توقيت التقويم طريقة التقويم مصدر التقويم مجاالت التقويم

 إدارة الجودة بالكلية التقويم

الدعم الزيارات من لجنة 
 الفني والجودة
 المراجع المستقل

 

 شهور 3كل 

 أرباب العمل الخدمات
الملتقى الدوري ألرباب 
العمل لعرض أعمال 

 الطالب
 نهاية كل فصل دراسي

 اإلداريين -الطالب قيادة البرنامج
استبيانات تقويم أداء قيادات 

 البرنامج
 نهاية كل فصل دراسي

 مصادر التعلم والخدمات
التدريس  أعضاء هيئة

 الطالبات

 –استبيان بيئة التعلم 
حلقات نقاش حول جودة 
 وتوافر مصادر التعلم

مع أعضاء هيئة التدريس 
 والطالبات نهاية كل فصل

 نهاية كل فصل دراسي

 
 مجاالت التقويم )قيادة البرنامج، فاعلية التدريس والتقويم، مصادر التعلم، الخدمات، الشراكات .... الخ(

 التقويم ) الطالب، الخريجون، هيئة التدريس، قيادات البرنامج، اإلداريين، الموظفين، المراجع المستقل .... الخ(مصدر 

 طريقة التقويم )استطالعات الرأي، المقابالت ، الزيارات ، ......... الخ(

 توقيت التقويم )بداية الفصل الدراسي، نهاية العام األكاديمي ......... الخ(

 

 مؤشرات قياس أداء البرنامج . 2

( عام ××××الفترة الزمنية لتحقيق مؤشرات األداء المستهدفة )  

 

 مؤشر األداء الرمز م
المستوى 

 المستهدف
 توقيت القياس طرق القياس

الرسالة 
 واألهداف

KPI-P-01 

نسبة المتحقق  
من مؤشرات 
أهداف الخطة 
التشغيلية 
 للبرنامج

09% 
مراجعة الخطة التشغيلية 
واستخراج نسبة ما تحقق من 

 أهداف

نهاية كل عام 
 دراسي

إدارة 
 البرنامج
وضمان 
 جودته

Kp1-p-02 

تقويم الطالب 
الكلي 
خبرات لجودة 

التعلم في 
 البرنامج

09% 
استبانة تقييم الطالب لجودة خبرات 
التعلم، ثم تطبيقها في الفترة 
 المحددة، واستخراج النتائج

كل فصل نهاية 
 دراسي

 التعليم والتعلم

Kp1-p-03 
تقييم الطالب 
لجودة 
 المقررات

09% 
سبة طالب البكالوريوس الذين 
أكملوا البرنامج في الحد األدنى من 
 المدة المقررة للبرنامج من كل دفعة

نهاية كل فصل 
 دراسي

Kp1-p-04 
معدل اإلتمام 
 الظاهري

 استبيان تقويم المقرر الدراسي 09%
نهاية كل فصل 
 دراسي
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 مؤشر األداء الرمز م
المستوى 

 المستهدف
 توقيت القياس طرق القياس

Kp1-p-05 
معدل استبقاء 
طالب السنة 
 األولى

09% 

لنسبة المئوية للطالب في السنة 
األولى في البرنامج الذين يستمرون 
في البرنامج للعام التالي إلى 
إجمالي عدد طالب السنة األولى 

 في نفس السنة

النتائج اإلحصائية 
المستخرجة من 
  نظام البانر 

ثم معالجة النتائج 
 ةالستخراج النسب

Kp1-p-06 

مستوى أداء 
الطالب في 
االختبارات 
المهنية و/أو 
 الوطنية

09% 

النسبة المئوية للطالب أو 
الخريجين الناجحين في االختبارات 
المهنية و/أو الوطنية، أو متوسط 
 (ووسيط درجاتهم فيها )إن وجدت

نهاية كل فصل 
 دراسي

Kp1-p-07 

توظيف 
الخريجين 
 والتحاقهم
ببرامج 
الدراسات 
 العليا
 

 

لنسبة المئوية لخريجي البرنامج ا
 الذين:

 توظفوا  .أ
 التحقوا ببرامج الدراسات العليا .ب

في خالل السنة األولى من 
من إجمالي عدد الخريجين  تخرجهم

 في السنة
تطبيق استبانة استطالع من خالل 

 آراء الخريجين ثم حساب النسبة

األسبوعين الحادي 
ي عشر عشر والثان

من كل فصل 
 دراسي

Kp1-p-08 
معدل عدد 
الطالب في 
 الصف

09% 

متوسط عدد الطالب في الصف 
)في كل لقاء/ نشاط تدريسي، 
محاضرة، مجموعة صغيرة، 
حلقات نقاش، دروس معملية أو 

 (سريرية

األسبوع السابع من 
 كل فصل دراسي 

 الطالب

Kp1-p-09 

تقويم جهات 
التوظيف 

لكفاءة خريجي 
 البرنامج

 / التدريباستبيان أرباب العمل  09%
األسبوع الثاني 
عشر من كل فصل 

 دراسي

Kp1-p-10 
رضا الطالب 
عن الخدمات 
 المقدمة

09% 
استبانة قياس رضا الطالب 
والطالبات عن المرافق 

  والتجهيزات

ألسبوع التاسع من ا
الفصل الدراسي 

 األول

Kp1-p-11 
نسبة الطالب 
إلى هيئة 
 التدريس 

09% 
 / الطالباتبيانات أعداد الطالب

وأعضاء هيئة التدريس في كل 
 برنامج وحساب النسبة

نهاية كل فصل 
 دراسي

Kp1-p-12 
النسبة المئوية 
لتوزيع هيئة 
 التدريس

09% 
نموذج بيانات أعضاء هيئة 
التدريس اإللكتروني واستخراج 

 النتائجالنسبة و

فصل نهاية كل 
 دراسي

Kp1-p-13 
نسبة تسرب 
هيئة التدريس 
 من البرنامج

5% 

سبة هيئة التدريس الذين يغادرون ن
سنوًيا ألسباب غير بلو  سن 
التعاقد إلى العدد اإلجمالي لهيئة 

 .التدريس

األسبوع السادس 
من الفصل 
 األول الدراسي

Kp1-p-14 األسبوع السادس النسبة المئوية ألعضاء هيئة  %59لنسبة المئوية ا
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 مؤشر األداء الرمز م
المستوى 

 المستهدف
 توقيت القياس طرق القياس

للنشر العلمي 
ألعضاء هيئة 
 التدريس

التدريس الذين نشروا بحًثا واحًدا 
على األقل خالل السنة إلى إجمالي 
 أعضاء هيئة التدريس في البرنامج

من كل فصل 
 دراسي

Kp1-p-15 

معدل البحوث 
المنشورة لكل 
عضو هيئة 
 تدريس

59% 
إجمالي عدد البحوث المحكمة و/  

أو المنشورة إلى إجمالي عدد 
 أعضاء هيئة التدريس خالل السنة

نهاية كل فصل 
 دراسي

Kp1-p-16 

معدل 
االقتباسات في 
المجالت 
المحكمة لكل 
عضو هيئة 
 تدريس

09% 

جمالي عدد االقتباسات في إ
المجالت المحكمة من البحوث 
العلمية المنشورة ألعضاء هيئة 
التدريس إلى إجمالي البحوث 

 (المنشورة

نهاية كل فصل 
 دراسي

مصادر التعلم 
والمرافق 
 والتجهيزات

Kp1-p-17 
رضا 

المستفيدين عن 
 مصادر التعلم

09% 
استبانة تقويم الطالب لمصادر 

 التعلم 
نهاية كل فصل 
 دراسي

 

 * بما في ذلك المؤشرات المطلوبة من المركز الوطني للتقويم واالعتماد األكاديمي 

 

 

   

 التوصيف بيانات اعتماد ط. 
 

  –كلية ادارة االعمال  -قسم ادارة الموارد البشرية  جهة االعتماد:
 السابعة )الموضوع األول( الجلسة:رقم 
 25/12/2221الموافق لــ  12/11/1112 الجلسة:تاريخ 

 

 

 

 

 

 

 

 

  2مرفق 

اللوائح التنظيمية الخاصة بوضع الدرجات 

 وتوزيعها
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 والعشرون : االختبارات النهائية  الثانية المادة 

درجة لألعمال الفصلية ال  –بناء على اقتراح مجلس القسم  –يحدد مجلس الكلية التي يتبعها المقّرر 

 ( من الدرجة النهائية للمقرر.%31تقل عن )

 القاعدة التنفيذية لجامعة الحدود الشمالية :

يحدد مجلس الكلية التي يتبعها المقرر بناء على اقتراح مجلس القسم درجة األعمال الفصلية ما بين 

 ( من الدرجة النهائية للمقرر%21( إلى )21%)

 والعشرون: الثالثة المادة 

 اآلتيتين:تحتسب درجة األعمال الفصلية للمقرر بإحدى الطريقتين 

االختبارات الشفهية أو العملية أو البحوث أو أنواع النشاط الصفي األخرى أو منها جميعاً أو من  -أ

 بعضها واختبار تحريري واحد على األقل.

 اختبارين تحريريين على األقل. -ب

 :المادة الرابعة والعشرون 

أن يُضّمن االختبار  –بناء على توصية مجلس القسم  –يجوز لمجلس الكلية التي يتبعها المقرر 

النهائي في أي مقرر اختبارات عملية أو شفوية، ويحدد الدرجات التي تخصص لها من درجات 

 االختبار النهائي.

 والعشرون: الخامسة المادة 

يجوز لمجلس القسم الذي يتولى تدريس المقرر بناء على توصية مدرس المادة السماح للطالب 

لفصل الدراسي التالي و يرصد للطالب في سجله األكاديمي تقدير باستكمال متطلبات أي مقرر في ا

( و ال يحسب ضمن المعدل الفصلي أو التراكمي إال التقدير الذي يحصل ICغير مكتمل )ل( أو )

عليه الطالب بعد استكمال متطلبات ذلك المقرر، و إذا مضى فصل دراسي واحد ولم يُغير تقدير 

( Fلطالب لعدم استكماله فيتبدل به تقدير راسب )هـ( أو )( فيسجل اICغير مكتمل )ل( أو )

 ويحسب ضمن المعدل الفصلي و التراكمي.

 والعشرون: السادسة المادة 

يجوز استثناء مقررات الندوات واألبحاث والمقررات ذات الصبغة العملية أو الميدانية من أحكام 

ة بناء على توصية مجلس القسم ( أو بعضها، وذلك بقرار من مجلس الكلي12، 13، 11المواد )

 الذي يتولى تدريس المقرر، ويحدد مجلس الكلية قياس تحصيل الطالب في هذه المقررات.
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 :المادةالسابعةوالعشرون 

إذا كانت دراسة مقررات األبحاث تتطلب أكثر من فصل دراسي فيرصد للطالب تقدير مستمر )م( أو 

(IP وبعد انتهاء الطالب من دراسة المقرر ،) يمنح التقدير الذي حصل عليه، وإذا لم يستكمل

المقرر في الوقت المحدد فيجوز لمجلس القسم الذي يتولى تدريسه الموافقة على رصد تقدير غير 

 ( فيسجل الطالب.ICمكتمل )ل( أو )

 والعشرون: الثامنة المادة 

 تحسب التقديرات التي يحصل عليها الطالب في كل مقرر كما يلي:

رمز  التقدير المئويةالدرجة 

 التقدير

وزن 

 التقدير

 (5من )

وزن 

 التقدير

 (2من )

ممتاز  211 – 95

 مرتفع

 2011 5011 أ +

إلى أقل من  91

95 

 3025 2025 أ ممتاز

إلى أقل من  25

91 

جيد جداً 

 مرتفع

 3051 2051 ب +

إلى أقل من  21

25 

 3011 2011 ب جيد جداً 

إلى أقل من  25

21 

جيد 

 مرتفع

 1051 3051 ج +

إلى أقل من  21

25 

 1011 3011 ج جيد

إلى أقل من  25

21 

مقبول 

 مرتفع

 2051 1051 د +

إلى أقل من  21

25 

 2011 1011 د مقبول

 1 2011 هـ راسب 21أقل من 

 

 

 

 

 

 

 

 القاعدة التنفيذية لجامعة الحدود الشمالية :

 يلي:تحسب التقديرات التي يحصل عليها الطالب في كل مقرر كما 
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رمز  التقدير الدرجة المئوية

 التقدير

وزن 

 التقدير

 (5من )

ممتاز  211 – 95

 مرتفع

 5011 أ +

 2025 أ ممتاز 95إلى أقل من  91

جيد جداً  91إلى أقل من  25

 مرتفع

 2051 ب +

 2011 ب جيد جداً  25إلى أقل من  21

جيد  21إلى أقل من  25

 مرتفع

 3051 ج +

 3011 ج جيد 25إلى أقل من  21

مقبول  21إلى أقل من  25

 مرتفع

 1051 د +

 1011 د مقبول 25إلى أقل من  21

 2011 هـ راسب 21أقل من 

 

 والعشرون: التاسعة المادة 

 يكون التقدير العام للمعدل التراكمي عند تخرج الطالب بناء على معدله التراكمي كاآلتي:

 .2011من  3051أو  5011من  2051)ممتـاز(: إذا كان المعدل التراكمي ال يقل عن  -2

إلى  1025أو من  5011من  2051إلى أقل من  3025)جيد جداً(: إذا كان المعدل التراكمي من  -1

 .2011من  3051أقل من 

إلى أقل  2025أو من  5011من  3025إلى أقل من  1025)جــيد(: إذا كان المعدل التراكمي من   -3

 .2011من  1025من 

إلى أقل  2011أو من  5011من  1025إلى أقل من  1011عدل التراكمي من )مقبـول(:إذا كان الم -2

 .2011من  2025من 

 القاعدة التنفيذية لجامعة الحدود الشمالية : -

 يكون التقدير العام للمعدل التراكمي عند تخرج الطالب بناًء على معدله التراكمي كاآلتي:       

 .2051عن )ممتـاز(: إذا كان المعدل التراكمي ال يقل  -2

 .2051إلى أقل من  3025)جيد جداً(: إذا كان المعدل التراكمي من  -1

 .3025إلى أقل من  1025)جيــد(: إذا كان المعدل التراكمي من  -3

 .1025إلى أقل من  1011)مقبـول(: إذا كان المعدل التراكمي من  -2
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 :المادةالثالثون 

( 5011( من )5011( إلى )2025من ) تمنح مرتبة الشرف األولى للطالب الحاصل على معدل تراكمي

( عند التخرج، وتمنح مرتبة الشرف الثانية للطالب الحاصل 2011( من )2011( إلى )3025أو من )

( إلى أقل من 3015( أو من )5011( من )2025( إلى أقل من )2015على معدل تراكمي من )

 ( عند التخرج.2011( من )3025)

 ألولى أو الثانية ما يلي:ويشترط للحصول على مرتبة الشرف ا

 أال يكون الطالب قد رسب في أي مقرر درسه في الجامعة أو في جامعة أخرى. -1

أن يكون الطالب قد أكمل متطلبات التخرج في مدة أقصاها متوسط المدة بين الحد األدنى و الحد  -2

 األقصى للبقاء في كليته.

( من متطلبات %21ال يقل عن ) أن يكون الطالب قد درس في الجامعة التي سيتخرج منها ما -3

 التخرج.

 القاعدة التنفيذية لجامعة الحدود الشمالية : -

( عنححد 5011( إلححى )2025تمححنح مرتبححة الشححرف األولححى للطالححب الحاصححل علححى معححدل تراكمححي مححن )  

( إلحى أقحل محن 2015التخرج، وتمنح مرتبة الشرف الثانية للطالب الحاصل على معدل تراكمي من )

 التخرج مع استيفاء شروط الالئحة . ( عند 2025)

 :المادة الحادية والثالثون- 

يجوز لمجلس الكلية تكحوين لجنحة تتعحاون محع األقسحام فحي تنظحيم أعمحال االختبحار النهحائي0 وتكحون   

مهامها مراجعة كشف رصد الدرجات وتسليمها للجنة المختصة خالل محدة  ال تزيحد عحن ثالثحة أيحام 

 مقرر.من تاريخ اختبار أي 

 :المادة الثانية والثالثون- 

 يجوز لمجلس الكلية أن يقرر تطبيق السرية في إجراءات االختبارات النهائية.

  المادة الثالثة و الثالثون 

يضع مدرس المقرر أسئلة االختبار ، و يجوز عند االقتضاء بناء على اقتراح رئيس القسم أن 

 يضعها من يختاره مجلس الكلية. 

 عة و الثالثون المادة الراب 

يصحح مدرس المقرر أوراق االختبار النهائي لمقرره، و يجوز لرئيس القسم )عند الحاجة( أن 

يشرك معه متخصصاً أو أكثر في التصحيح، و يجوز لمجلس الكلية عند الضرورة أن يسند 

 التصحيح إلى من يراه. 

  المادة الخامسة و الثالثون 
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هائي الدرجات التي يحصل عليها الطالب ي كشوف رصد يرصد من يقوم بتصحيح االختبار الن

 الدرجات المعدة لذلك، ويوقع عليها ، ثم يصادق عليها رئيس القسم. 

 المادة السادسة و الثالثون 

 ال يجوز اختبار الطالب في أكثر من مقررين في يوم واحد ، و لمجلس الجامعة االستثناء  من ذلك. 

  المادة السابعة و الثالثون 

يسمح للطالب بدخول االختبار النهائي بعد مضي نصف ساعة من بدايته، كما ال يسمح له ال 

 بالخروج من االختبار  قبل مضي نصف ساعة من بدايته. 

  المادة الثامنة و الثالثون 

الغش في االختبار أو الشروع فيه أو مخالفة التعليمات و قواعد إجراء االختبار أمور يعاقب عليها 

 الطالب وفق الئحة تأديب الطالب التي يصدرها مجلس الجامعة. 

  المادة التاسعة و الثالثون 

أوراق قة على إعادة تصحيح فلمجلس الكلية التي تتولى تدريس المقرر، في حاالت الضرورة، الموا

 رة ال تتعدى بداية اختبارات الفصل التالي. تاإلجابة خالل ف

 ضوابط تعديل الدرجات و إعادة تصحيح أوراق إجابات االختبارات : 

يجوز لعمادة القبول والتسجيل تعديل الدرجات ألي طالب بناء على خطاب من عميد الكلية التي  -1

ئاسة وكيل الكلية وعضوية كل من رئيس تدرس المقرر مبني على قرار  لجنة ثالثية مشكلة بر

 المادة ذات العالقة موضحاً به أسباب طلب تعديل الدرجات.  أستاذالقسم المختص و 

يتم تعديل درجات الطالب عن الفصل الدراسي خالل فترة ال تتجاوز الشهر األول من بداية  -2

 الفصل الدراسي الذي يليه. 

 له يجب تباع ما يلي :  في حالة شك الطالب بصحة الدرجة الممنوحة -3

المادة بمراجعة ورقة الطالب ، فإذا  أستاذالمادة للتأكد من درجته ، و يقوم  أستاذيراجع الطالب  -أ

اتضح أن هناك حاجة إلى تعديل الدرجة يقوم برفع ذلك إلى رئيس القسم المختص للعرض على 

ة عدم الحاجة إلى تعديل الدرجة أما إذا في حال 1و  2اللجنة الثالثية المختصة في إطار الخطوتين 

 فيتم إفادة الطالب بعدم صحة شكه. 

إذا لم يقتنع الطالب فعليه أن يقوم بتقديم طلب بذلك إلى رئيس القسم المختص ويقوم رئيس  -ب

المادة على موقفه يجوز لرئيس القسم تحويل ورقة الطالب  أستاذالقسم بدراسة الطلب فإذا أصر 
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تدريس آخر بنفس التخصص بالقسم و من ثم يعرض الموضوع  لتصحيحها من قبل عضو هيئة

 . 1و2على اللجنة الثالثية المختصة التخاذ القرار المناسب وفقاً للخطوتين 

  المادة األربعون 

 يحدد مجلس الكلية بناًء على توصية مجلس القسم المختص مدة االختبار التحريري النهائي على أال

 تقل عن ساعة و ال تزيد على ثالث ساعات. 

  المادة الحادية و األربعون 

( يضع مجلس الجامعة التنظيمات الخاصة 21-32من ) دمع عدم اإلخالل باألحكام الواردة في الموا

 بإجراءات االختبارات النهائية. 
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 ( 1مرفق ) 

 الئحة اإلرشاد األكاديمي

 

األكاديمي ركيزة من ركائز التعليم الجامعي في المملكة 0 حيث أنه يهدف إلى توجيه الطلبة يعتبر اإلرشاد 

للحصول على أفضل النتائج والتكيف مع البيئة الجامعية واغتنام الفر  المتاحة لهم 0عن طريق تزويدهم 

األكاديمي في كليات بالمهارات األكاديمية التي ترفع من مستوى تحصيلهم العلمي. ونظراً ألهمية اإلرشاد 

 الجامعة فإنه يتعين تشكيل وحدة أو لجنة تكون متخصصة بالدعم و اإلرشاد األكاديمي.

 :مهام المرشد األكاديمي 

 اإللمام بمواعيد التسجيل والحذف واإلضافة المعلنة من قبل عمادة القبول والتسجيل.     •

للطلبة .والتأكد من موافقة جدول الطالب أو معرفة الخطة الدراسية للكلية ومتطلبات التخرج     •

 الطالبة مع الخطة الدراسية للكلية .

إعداد وتحديث ملف سجل اإلرشاد األكاديمي لكل طالب أو طالبة حيث يقوم المرشد بفتح ملف       •

يشمل المواد المسجلة و مستوى درجات الطالب أو الطالبة   بالمجموعة  خا  لكل طالب أو طالبة

المرشد و الطالب أو   ومشتمالً على المعدل التراكمي وكذلك محاضر االجتماعات الدورية بين فيها0

أي تقارير أو إنذارات موجهه من مقرر المادة والتي من خاللها يمكن تقييم   الطالبة باإلضافة إلى

 مستوى الطالب أو الطالبة.

ل دراسي( مع كل طالب أو طالبة من تنظيم مقابالت دورية )مرة على األقل عند بداية كل فص    •

 الطلبة الذين يشرف عليهم بهدف:

 التعرف على أداء الطلبة في الفصل المنصرم. -

حث الطالب أو الطالبة وتشجيعه على المزيد من االجتهاد والثناء عليه إذا كان متميزاً في بعض  -

 المقررات.

 مناقشة الصعاب إن وجدت والبحث عن الحلول المناسبة. -

أو الطالبة في الفصل القادم )تسجيل أو حذف مقررات، رفع  مناقشة الخيارات المناسبة للطالب -

 معدل، اختيار تخصص الخ ..(.

 أو تعارض بعض المواد .  تقديم العون للطالب أو الطالبة في حالة وجود صعوبة في تسجيل    •

المواد المسجل فيها وكتابة تقارير دورية  المتابعة الدقيقة لتحصيل الطالب أو الطالبة العلمي في    •

 وإرفاقها في الملف الخا  بالطالب أو الطالبة.

 مخاطبة أعضاء هيئة التدريس إذا كان مستوى الطالب أو الطالبة متدنياً.    •

في حالة عدم مواظبة الطالب أو ضعف مستواه التحصيلي 0 يقوم المرشد بتكثيف اللقاءات     •



 
 40 

الطالب أو الطالبة بشكل دقيق عن األسباب ومحاولة حلها أو الرفع بها إلى لجنة الدورية ومناقشة 

  اإلرشاد األكاديمي.

 اكتشاف المواهب لدى الطلبة وتنميتها.     •

 مساعدة الطلبة على كيفية االستفادة القصوى من موقع التعليم اإللكتروني في الكلية.    •

 طة األكاديمية واألنشطة الالصفية .حث الطلبة على المشاركة في األنش    •

 يفضل عدم تغيير المرشد للطالب أو الطالبة منذ التحاقه حتى تخرجه    •

اليقوم عميد الكلية أو من ينيبه باإلمضاء على شهادة حسن السيرة والسلوك إال بعد خطاب     •

 افة المتطلبات.أو أنهت كأنهى يصله من المرشد األكاديمي بان هذا الطالب أو الطالبة قد 

البد من بناء عالقة صداقة أكاديمية بين المرشد والطالب أو المرشدة والطالبة لتذويب الفوارق     •

 بينهما.

يفضل أن يكون دور المرشد كمستشار اجتماعي ووظيفي للطالب أو الطالبة لمعرفة ظروفه أو     •

طالب أو الطالبة الوظيفي والمساهمة ظروفها االجتماعية والمساعدة على استقرارها أو مستقبل ال

 في فتح آفاق فر  العمل له أو لها أو التدريب أو مواصلة الدراسة العليا.

تخصيص ساعات مكتبية لمقابلة الطلبة في مكتبه لمناقشة المشاكل التي تواجههم أثناء     •

 الدراسة.

، وأقسامها العلمية، ومجاالت عمل تعريف الطلبة بأهداف الكلية ورسالتها، وبرامجها التعليمية     •

تبصيرهم وتوجيههم الختيار  خريجيها، وأوجه الرعاية والخدمات التي توفرها لطلبتها، كما يتم

 التخصصات المناسبة التي تالءم قدراتهم وإمكاناتهم.

رفع تقرير دوري عن أداء الطلبة لوحدة الدعم واإلرشاد األكاديمي )قبيل نهاية الفصل     •

سي(. يشمل التقرير األداء األكاديمي للطالب أو الطالبة)أحسن أم أسوأ من السابق( الدرا

 واإلجراءات التي تمت لمعالجة األداء األسوأ.

 رفع تقرير عن المشاكل التي تحتاج إلي تدخل الوحدة أو إدارة الكلية.    •

 لية.حث الطلبة وتشجيعهم على االستفادة من المكتبة وإدارة الوقت بفعا    •

 تشجيع الطلبة على المذاكرة كمجموعات و االستفادة من أقرانهم.    •

 :مسؤولية ودور الطالب أو الطالبة 

 يتحمل كامل المسؤولية عن أدائه األكاديمي حيث أن اإلرشاد األكاديمي هو آلية للمساعدة. -

 القسم يحتاجه ام كل للتعرف على الكلية وموقع على الشبكة العنكبوتية دليل االضطالع على -

 متطلبات. من والجامعة والكلية

اإللمام بتفاصيل التقويم الدراسي والمواعيد الحرجة التي تختص بالتسجيل واالنسحاب واالعتذار  -

 الخ..

 ومواعيد ساعاته المكتبية. معرفة مرشده األكاديمي -

والجدول الدراسي، مقابلة المرشد للتشاور حول األهداف الدراسية والمهنية، والبرنامج  -

 واالستفسار عن كل الجوانب التي يرى فيها غموضاً.

 تنفيذ توصيات المرشد والمواظبة على مقابلة المرشد حسب المواعيد المتفق عليها. -

 إخطار المرشد بأي متغيرات قد تؤثر في برنامجه أو أدائه الدراسي. -
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 (3مرفق )

الخاص ة  ةالطلب اتمة بتظل  ي  مينظلتااللوائح 

 األكاديمي ةبالشؤون 
  :في حالة الشكوى في صحة الدرجة الممنوحة في مادة ما 

 المادة للتأكد من درجته. أستاذيراجع الطالب  -

 من قبل عضو هيئة تدريس المادة. اإلجابةمراجعة ورقة  -

مشرف  القسم للعرض  أورئيس القسم  إلىإذا اتضح أن هناك حاجة لتعديل الدرجة يقوم برفع ذلك  -

المادة  وأستاذعلى اللجنة المختصة بالكلية برئاسة وكيل الكلية وعضوية كل من رئيس القسم المختص 

 تعديل الدرجة . إجراءاتمن أجل  أن تستكمل 

من بداية الفصل الذي  األوليتم تعديل درجات الطالب عن الفصل الدراسي خالل فترة ال تتجاوز الشهر  -

 يليه.

 في حال عدم الحاجة إلى تعديل الدرجة يتم إفادة الطالب/الطالبة بعدم صحة الشكوى.  -

رئيس القسم المختص ويقوم رئيس القسم  إلىلم يقتنع الطالب/الطالبة  يقوم بتقديم طلب بذلك  إذا -

االختبار  على موقفه يجوز لرئيس القسم تحويل ورقة فإذا أصر األستاذالمادة ،  أستاذبدراسة الطلب مع 

لتصحيحها من قبل عضو هيئة تدريس آخر بنفس التخصص بالقسم و من ثم تعرض  على اللجنة 

 المختصة التخاذ القرار المناسب.

 

  األخرىفي حالة الشكاوى: 

يتم تشكيل لجنة لتلقي وفحص شكاوى الطالب برئاسة إحدى أعضاء هيئة التدريس وعضو هيئة -

ن تعرض الحاالت التي ترد إليها لإلحاطة أو اتخاذ اإلجراء المناسب تدريس آخر من كل قسم علمي على أ

على لجنة التعامل مع شكاوي الطالب )فرع الطالب وفرع الطالبات ( بصفة دائمة وشهريا ، أو وضعها 

 في أحد صناديق الشكاوى الموجودة في كل كلية.

 .يتم فتح صناديق الشكاوى وتجميع الشكاوى أسبوعيا-

  .لشكوى إلى من يعنيه األمر بمجرد ورودها من الطالبيتم إرسال ا-

يتم الفحص والبت في كل المشاكل التي يمكن التعامل معها بصورة ودية أو رسمية مع مراعاة السرية -

 .الكاملة للشكوى وسرعة البت في الشكوى

عن طريق لجنة  الشكاوى التي تحتاج الرد من األقسام العلمية تُرفع إلى رؤساء األقسام ويكون الرد-

معتمدة من قبل القسم وتكون الشكوى سرية ، أي يحتفظ باسم الطالب وبياناته لدى لجنة الشكاوى في 

 .ملفات خاصة مع مراعاة أال تزيد مدة الرد على الشكوى أكثر من خمسة عشر يوما
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 .في حالة تعذر حل الشكوى عن طريق األقسام تُرفع إلى عميد الكلية-

د الشكاوى وترسل بها إلى أصحابها ) لذا ينبغي كتابة بيانات صاحب الشكوى وتشمل تجمع اللجنة ردو-

البريد  –الشعبة، وكذلك وسيلة االتصال به مثل: رقم التليفون  -المستوى  –الفرقة  –االسم )اختياري(

 اإللكتروني ، أو االتفاق معه على موعد للرد على الشكوى( وذلك لضمان سرعة التواصل بين أعضاء

 اللجنة وصاحب الشكوى.
 

 


