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 إدارة األعمال/ االقتصاد :القسم/ الكلية

  :العامة واملعلوماتربنامج ال حتديد(  أ

 

  (Econ) قتصادا:   (رمزه )رقمه الربنامج و اسم – 1

 

 136: الالزمة إلكمال الربنامج الساعات املعتمدةجمموع   – 2

 

 :الربنامجاليت حيصل عليها الطالب عند إكمال ( الشهادة)املؤهل   – 3

 B.SC. Economics  االقتصاد العلوم يف بكالوريوس

 

هندسة النقل أو اهلندسة : مثال) املساقات أو املسارات أو التخصصات املتاحة يف الربنامج – 4

النفس املدرسي ضمن برنامج علم اإلنشائية  ضمن  برنامج اهلندسة املدنية ، أو اإلرشاد أو علم 

 (: النفس

 مسار االقتصاد العام.  1

 مسار املصرفية اإلسالمية. 2

 مسار التجارة والتمويل الدولي. 3

 

: مثال(: )إن وجدت)اليت حيصل عليها الطلبة  ( الشهادات)نقاط اخلروج املتوسطة واملؤهالت  – 5

 ( : برنامج درجة البكالوريوسدرجة الدبلوم أو الشهادة اجلامعية املتوسطة ضمن 

 ال يوجد

إذا كان يوجد نقطة خروج مبكرة من الربنامج، : )أو الوظائف اليت يعد الطلبة هلا/ املهن  – 6

( درجة الدبلوم أو الشهادة اجلامعية املتوسطة: مثاًل( )اكتب املهن يف كل نقطة من تلك النقط
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 (.داخليا ضمن املؤسسة التعليمية: آخر مراجعة كبرية )مثال املنشأة أو اجلهة املسئولة عن

 بالقسم الدراسية والمناهج الخطط لجنة

اهليئة الوطنية للتقويم واالعتماد األكادميي -: اسم اجلهة اليت نفذت االعتماد األكادميي

NCAAA-؟  أخرى  :- - - - - - - - -    ؟-

 

س الذي يدير أو ينسق أنشطة الربنامج رئيس القسم( عضو هيئة التدري: اسم ووظيفة )مثال – 8

 القسم رئيس :يف الوقت احلالي

 

مكان تقديم الربنامج إذا مل يكن يف احلرم اجلامعي الرئيسي،  أو إذا كان الربنامج يقدم يف  – 9

 )الدرعية، وعليشة(الجامعي الحرم داخل .أكثر من مكان

  

 
  :سياق الربنامج( ب 

 :اشرح سبب احلاجة للربنامج – 1

 

خلص األسباب االقتصادية، واألسباب االجتماعية أو الثقافية، أو املتعلقة بالتطورات  –أ 

 :التكنولوجية أو بالتطورات يف السياسة الوطنية، أو غري ذلك من األسباب األخرى

 بمستوى الالزمة والمهارات بالمعارف تتمتع االقتصادي المجال في مؤهلة كوادر تخريج •
 .العالمي العمل سوق اتاحتياج مع يتوافق

 للحصول الضرورية االقتصادية والمهارات بالمعارف تزويدهم خالل من الطالب تأهيل •
 .العالمي العمل سوق في مناسبة عمل فرص على

 منها واالستفادة وتوظيفها االقتصادي المجال في اإلنسانية المعرفة تطوير في اإلسهام •
 .دمةالمتق العلمية البحوث إجراء خالل من

 الخاصة وقطاعاته الوطني االقتصاد تواجه التي االقتصادية المشكالت حل في اإلسهام •
جراء االستشارات تقديم خالل من والعامة  .التطبيقية والدراسات البحوث وا 

 



 :التعليمية املؤسسة برسالة الربنامج عالقة أشرح – ب

جراءو  جيد بتعليم الطالب تزويد"وهي الملك سعود رسالة جامعة يتوافق البرنامج مع   البحوث ا 
 التعلم، طريق عن المملكة فيحافل الفكرية الم في واإلسهام المجتمع،احتياجات  تخدمالتي  القيمة

 .فعالة دولية اتشراكالدخول في و متاحة ال التكنولوجيات واستخدام واإلبداع،

  

 . ية أو اجلامعة أو القسممع الربامج األخرى اليت تقدمها الكل( إن وجدت)اشرح العالقة  – 2

ما وهو يرتبط علم االقتصاد بمنظومة العلوم االجتماعية النظرية والتطبيقية بصورة وثيقة، 
يستدعي تزويد الطالب والباحثين في التخصصات المختلفة بجرعات متفاوتة من العلوم 

األعمال لمعارف  االقتصادية. ففي إطار إدارة األعمال والعلوم اإلدارية، تحتاج تخصصات إدارة
إلدارة العامة، والمحاسبة، واإلدارة المالية، والتسويق، وكذلك الحال بالنسبة ل، متنوعة اقتصادية

دارة الموارد البشرية، ونظم المعلومات اإلدارية  .وا 
وفي إطار العلوم اإلنسانية األخرى، تتطلب مناهج أقسام السياسة والقانون واالجتماع والتربية 

توفر خلفية اقتصادية لتداخل السلوك االقتصادي مع سلوكيات األفراد األخرى.  وعلم النفس،
، ةوتحتاج العديد من التخصصات األخرى، كالهندسة، والعمارة، والزراعة، والسياحة والفندق

والجغرافيا، وعلوم الحاسب، واإلحصاء التطبيقي والعلوم الصحية لجرعات مهمة من االقتصاد. 
خصص في علم االقتصاد إلى التخصصات األخرى، حيث يرتبط علم وبدوره يحتاج المت

 االقتصاد بعالقات وثيقة مع علوم الرياضيات واإلحصاء وغيرها من العلوم.
 

 :أخرى برامج يف للطلبة متطلبات تعد مقررات الربنامج يقدم هل -أ

 .........ال        ...                  ..نعم                     

 

ذا كان اجلواب بنعم، فما الذي جيب القيام به على مستوى القسم للتأكد من أن هذه املقررات إ 

 : تليب احتياجات الطلبة يف الربامج األخرى

يتم مراجعة المقررات بشكل دوري للتأكد من استمرارية مالئمتها الحتياجات الطالب في  البرامج 
مناهج الدراسية بالقسم. حيث يتم مراجعتها في التي تقدم فيها وذلك من خالل لجنة الخطط وال

ضوء رسالة وأهداف القسم، تقييم المقرر/المقررات من خالل الطالب )االستبانات( لتوفير تغذية 
مقارنتها بمقررات تقدم في ، و لقاءات مع الطلبة المسجلين في المقرر/المقررات المعنية –راجعة 

 .المراجعة الخارجية، و أقسام مماثلة

 

 هل يتضمن الربنامج متطلبات من طلبته تدرس من قبل أقسام أخرىا؟ -ب 

 .........ال        .....                  ....نعم                            



 

إذا كان اجلواب بنعم، فما الذي جيب القيام به على مستوى القسم للتأكد من أن هذه املقررات 

 رى تليب احتياجات الطلبة يف هذا الربنامج؟اليت تدرس من قبل األقسام األخ

، يتم مراجعة المقررات بشكل دوري للتأكد من استمرارية مالئمتها الحتياجات الطلبة في البرنامج
مقارنتها ، و لمقرراتبة لتقييم الطلومن خالل مراجعتها في ضوء رسالة وأهداف القسم، كما يتم 

 أو عالميًا.سواء محليا  بمقررات تقدم في أقسام مماثلة
 

هل لدى الطلبة احملتمل قبوهلم يف الربنامج أية احتياجات خاصة أو خصائص معينة ينبغي   – 3

غالبية الطلبة من فئة االنتظام :  مثال) أخذها بعني االعتبار عند التخطيط لتقديم الربنامج 

تقنية املعلومات أو اجلزئي املسائي، أو من فئة الطلبة الذي لديهم قصور يف املهارات املرتبطة ب

 ( :مهارات اللغة

 .........ال        .........                  نعم                     

  

 إذا كان اجلواب بنعم ، أذكر هذه االحتياجات اخلاصة أو اخلصائص:

  واخلصائص؟ االحتياجات هذه مع للتعامل الربنامج يف به القيام جيب الذي ما -4

 

 : أهداف الربنامجرسالة و( ج 
 :بيان رسالة الربنامج   – 1
مجال علم االقتصاد من خالل أنشطة التدريس والتأهيل والبحث إعداد كوادر عالية التأهيل في "

نه خدمة أ، والمشاركة في تقديم كل ما من شميزةوالدراسات األكاديمية والتطبيقية المتالعلمي 
 ."وتطوير المجتمع

 
 للقيام التخطيط يتم الربنامج يف جديدة إسرتاتيجية تطورات أو جوهرية تغيريات أية أذكر – 2

 وصف تقديم مع الربنامج، رسالة حتقيق أجل من القادمة اخلمس إىل الثالث السنوات خالل بها

 تستخدم سوف اليت املؤشرات قائمة وأذكر إتباعها، جيب اليت الرئيسة اآلليات أو تلالسرتاتيجيا

         االجنازات لقياس

التغيريات أو التطورات 

 اجلوهرية

 املؤشرات االسرتاجتيات

 استقطاب: األول الهدف
 طالب من متزايد عدد

مستوى وعدد التعديالت  .وتحديثها دورية بصورة المنهجية مراجعة
على المنهجية 



 البكالوريوس وطالبات
 .االقتصاد لتخصص

 )مرفق قائمة(القديمة.

 رفع: الثاني الهدف
 النوعية ودةالج مستوى
 وطالبات لطالب

 .البكالوريوس

 بكالوريوس برامج مع الفاعلة شراكةال
 وعالمية عربية جامعات من االقتصاد
 روتطوي اعتماد على للحصول معتمدة
 وترتيب وتصنيف  تقييم معايير ونشر
 . االقتصاد في البكالوريوس برامج

االنتهاء من الحصول على 
 االعتماد المحلي.

راءات والبدء في إج
الحصول على اعتماد 

 .عالمي
 زيادة: الثالث الهدف
 استيعاب وكفاءة فعالية

 في االقتصاد قسم خريجي
 طريق عن العمل مجال

 مجتمع مع الشراكة
 . األعمال

 خالل من بالقسم التدريس طرق تحديث
 التعليمية والمواد البرمجيات توفير

 التعليم تكنولوجيا واستخدام ،ةاإللكتروني
 .بالجامعة الموجودة بعد عن

تطبيق نظام السبورة 
على Blackboardالسوداء 

 جميع مقررات القسم.
انتاج عدد من المقررات 

 .ةاإللكتروني

 ترسيخ: الرابع الهدف
 بكالوريوس برنامج سمعة

 المستويين على االقتصاد
 كعالمة"والخارجي المحلي
 ".للتميز فارقة

 باللغة الحديثة العلمية المراجع توفير
 .اإلنجليزيةو لعربيةا

االنتاج العلمي للقسم من 
 الكتب.

 ربط: الخامس الهدف
 البرنامج مخرجات
 .المجتمع بحاجات

 ساعات 6 لمدة التعاوني التدريب برنامج
 .معتمدة

 بعض مع مشتركة تعاونية عالقات إقامةو
 .والخاصة الحكومية القطاعات

عدد اتفاقات الشراكة 
لة والتوأمة مع األقسام المماث

 بالجامعات العالمية.

 : الربنامج وتنظيم هيكل(  د

 : الربنامج وصف – 1

 املستفيدين من غريهم أو للطلبة متاحًا ويكون الربنامج أو للقسم دليل هناك يكون أن جيب

 مع الدليل يف بالربنامج اخلاصة املعلومات من نسخة ترفق أن جيب كما املصلحة، وأصحاب

 االختيارية، و األساسية املقررات تتضمن أن جيب املعلومات هذهو الربنامج. توصيف منوذج

 أو الكلية/ القسم ختص اليت األخرى واملتطلبات املعتمدة، الساعات مبتطلبات بيان وكذلك

 عام أو فصل كل يف تدرس أن ينبغي اليت املقررات حول كاملة تفاصيل إىل باإلضافة اجلامعة،

 . دراسي



  :الطلبة لدى زاياامل أو اخلصائص تنمية -2

 أو(  القسم) الربنامج يهدف املعتاد اليت أو املتوقع خالف –اخلاصة املزايا أو اخلصائص أية أذكر

 عن القائمة تزيد أال على اثنتني، أو ةأذكر واحد) الطلبة، كل لدى لتنميتها اجلامعة أو الكلية

 منه وجتعل اجملال، نفس يف األخرى الربامج عن ومتيزه الربنامج رسالة تعكس خصائص أربع

 احللول إجياد يف متميزة قدرات الربنامج خرجيي لدى يكون: مثال. )استثنائيًا أو مميزًا برناجما

 جماالت يف للعمل التزام لديهم أو القيادة، على جيدة قدرات ميتلكون للمشكالت، اإلبداعية

 (. املعلومات اتكنولوجي يف املهارات من عال مستوى ميتلكون أو العامة، اخلدمة

 
 أو خاصية كل لتنمية تستخدم أن ينبغي اليت الطالبية واألنشطة التعلم اسرتاتيجيات أذكر

 :واملميزات اخلصائص هذه من معينة ميزة

اإلسرتاتيجية أو األنشطة  اخلصائص أو املميزات اخلاصة

الطالبية اليت تستخدم من خالل 

الربنامج لتنمية هذه اخلصائص 

مع ذكر الرباهني أو املميزات، 

 .لكل منها

على حتقق  الرباهني

 اخلصائص أو املهارات

القدرة على قياس واقعية وصحة 
العالقات االقتصادية باستخدام 
اساليب القياس المعترف بها 

 عالميا في هذا التخصص.

زيادة واضحة في جرعة 
التطبيقات الخاصة باالقتصاد 

 القياسي.

اختبارات الطلبة في نتائج 
 رات ذات الصلة.المقر 

 تقنيات استخدام مهارات اكتساب
 .المعلومات

 والتمارين التدريب على التركيز
 استخدام على المباشرة العملية
 .  اآللي الحاسب

البحوث التطبيقية ومشاريع 
 .الطلبة

   

 سنة  أو امليدانية، او العملية اخلربة: مثال( )وجدت إن) امليدانية اخلربة مكونات أو عناصر – 3

 (: اخل... التعاوني التدريب أو الصحية، التخصصات لطلبة االمتياز

 . الربنامج يف املطلوبة االمتياز سنة أو أوالسريري العملي التدريب لعناصر ملخص

مع مالحظة أن هناك منوذج خاص بتوصيف اخلربة امليدانية مشابه لنموذج توصيف املقرر جيب 

 .تكون متطلبًا من متطلبات الربنامج (عملية)إعداده ألية خربة ميدانية 



يهدف التدريب التعاوني إلى تطوير القدرات والمهارات العملية للخريجين بحيث يتم مزج المعرفة 
المختلفة. وتقع مسؤولية ي اختيار  االقتصاديةمجاالت الالنظرية بخبرات التطبيق العملي في 

وذلك  ي حالة تعذر ذلك على الطالب.القسم فالجهة التي يتدرب فيها الطالب على الطالب و 
 مع احتياجات سوق العمل. وتتالءمتوفير فرص التدريب في المجاالت التي يحتاجها الطالب ب
 :امليدانية اخلربة ألنشطة خمتصر وصف – أ

 .بالهيئات االقتصادية ذات الصلة قسمتعزيز عالقة ال -
 و أكثر، من اختياره.تعزيز معارف ومهارات الخريج بتطبيق عملي في مجال، أ -
 تنمية مهارات الحصول على فرص عمل أفضل. -

قائمة بنتائج التعلم الرئيسة املقصودة يف الربنامج اليت ينبغي تطويرها من خالل اخلربة  –ب 

 :امليدانية

 .تطوير مهارات القيادة واالتصال لدى الخريجين -

 .اآلخرين مع البناء لتعاوناتطوير مهارات  -
نكار المشاركة حرو  تنمية -  .الذات وا 
 .المشكالت على التغلبتطوير مهارات  -

تذكر السنة أو : مثال)يف أي مرحلة أو مراحل يف الربنامج يتم تقديم اخلربة امليدانية؟  –ج 

 (:الفصل

 بدء من نهاية المستوى السابع
 4ام لألسبوع ملدة أي 3: مثال)أذكر الوقت املخصص للخربة امليدانية وترتيبات اجلدول الزمين  –د 

  ( :أسابيع طيلة الفصل
 دراسي كامل لفصل ألسبوعفي ا ثمان ساعات يومياً لمدة  أيام 5

 
 :عدد الساعات املعتمدة للتجربة امليدانية -هـ 

 .معتمدةستة ساعات 

  :(وجدت إن) التخرج بحث أو مشروع متطلبات -4
)عدا املشاريع أو البحوث املطلوبة يف ملخص ملتطلبات أي مشروع أو حبث أو أطروحة يف الربنامج 

 (جيب إرفاق نسخة من متطلبات حبث أو مشروع التخرج( )كل ملقرر

 :أ ـ وصف خمتصر لطبيعة حبث أو مشروع التخرج

 االختيار حيث من وذلك االقتصادي البحث عليها يقوم التي واألسس بالمفاهيم الطالب تعريف -
 صحتها من الوثوق يمكن نتائج إلى والتوصل استهالدر  الطرق وأنسب البحث لمشكلة السليم



 حقيقية دراسية أو بحثية مشكلة طرح مع منها، المستخلصة والتوصيات عرضها وطرق
 .ومعالجتها

 . ب ـ قائمة بنتائج التعلم الرئيسة املقصودة من املشروع أو البحث

 إعداد التقارير الميدانية . -
 . معرفة كيفية الحصول على المعلومات -
 القدرة البحثية : إعدادًا / تنفيذًا / كتابة   -
 القدرة على تطبيق المعرفة المكتسبة على أحوال أخرى . -
 التفكير : النقدي / اإلبداعي . -
 القدرة على التحليل والدراسة . -

فصل السنة أو ال: مثال)يف أية مرحلة أو مراحل من الربنامج يتم تنفيذ هذا البحث أو املشروع؟  ج ـ

 (الدراسي 

 الرابعة السنة – الثامن المستوى

 :د ـ عدد الساعات املعتمدة لبحث أو مشروع التخرج

 معتمدة ساعات 3

  

 :البحث العلمي  صوصف موجز ملا يقدم من إشراف أكادميي ودعم للطالب فيما خي ـهـ 

 .البحث موضوع اختيار -

 .المتبعة المنهجية مناقشة -

 .البيانات جمع -

 .قياسيال التحليل -

 .النتائج كتابة -

 .للبحث الشكلية القواعد -

 (املعايري من التحقق آلية (التغيري إجراءات وصف ـ و

االلتزام بالمعايير العلمية في كتابة البحث من ناحية االصالة والعمق وجمع البيانات واستخدام 
زام بالتوثيق القواعد أحد البرامج االحصائية والقياسية في استخالص النتائج وكتابة التوصيات والت

  الشكلية للبحث.
 .التعلم مجاالت في التعليم نتائج تطور –5

 :توضيح جيب أدناه املوضحة التعلم جماالت من جمال لكل



  وصف عام للمعرفة أو املهارة اليت يطلب من الربنامج تطويرها ومستوى تلك املعرفة

 الوطين العمل إطار يف واملهارة للمعرفة العامة األوصاف مراجعة يرجى كدليل. )واملهارة

 . (الربنامج هذا مؤهل ملستوى للمؤهالت

  وصف اسرتاتيجيات التعليم املطلوب استخدامها يف الربنامج لتطوير تلك املعرفة

جيب أن يكون هذا الوصف عام للتوجهات املتخذة يف الربنامج بصورة عامة . )واملهارات

 (. عينة يف مقررات معينة، فيجب توضيح ذلكولكن إذا كان ال بد من حتديد مسئولية م

  طرق تقييم الطلبة املستخدمة يف املقررات والربنامج لتقييم نتائج التعلم يف اجملال

 .  املعين

 

 املعرفة –أ 

     

  :وصف املعرفة اليت سيتم احلصول عليها-
 ى.التعرف على المفاهيم األساسية لالقتصاد وعالقته بالعلوم االدارية االخر . 1
 . معرفة العالقات االقتصادية بين المتغيرات االقتصادية االساسية.2
 . معرفة النظريات االقتصادية المختلفة. 3
 . معرفة أسس التحليل االقتصادي وتطبيقاته.4
 . معرفة السياسات والتشريعات االقتصادية عامة.5
 عربية السعودية.. معرفة السياسات والتشريعات االقتصادية المطبقة في المملكة ال6

 

 :اسرتاتيجيات التعلم املستخدمة يف تطوير املعرفة -

إعداد األوراق  –كتابة التقارير  –المناقشات الجماعية  –القراءات المساندة  –المحاضرات العلمية
االلقاء حلقات النقاش  –تنمية التعلم الذاتي  –القيام بالتكاليف الفردية والجماعية  –البحثية 

يقات، وعروض الوسائط المتعددة / أو التفاعلية، وعروض تقديمية من قبل الطالب، تمارين وتطب
 .و تجارب : معملية / ميدانية . تطبيقات برامج حاسوبية / أو برمجة

 

 : طرق تقييم املعرفة املكتسبة – 

رض تقويم الع –تقويم التكاليف وأوراق البحث والتكاليف الفردية والجماعية  –اختبارات تحريرية 
 وااللقاء.  

 
 (اإلدراكية)املهارات املعرفية  –ب 



 
 :تطويرها ومستوى األداء املتوقع ب( املطلواإلدراكية)املهارات املعرفية   -

 القدرة على تحديد وتحليل ودراسة الظواهر االقتصادية. -
 معرفة أساليب البحث العلمي ومناهجه. -
 .القدرة على تصميم البحوث العلمية التطبيقية -
 القدرة على اختيار وتقويم مصادر المعلومات بأنواعها المختلفة.   -
 القدرة على التحليل القياسي واالحصائي للبيانات والمعلومات. -
 القدرة على استخالص النتائج واقتراح السياسات. -

 

 :(اإلدراكية)املهارات املعرفية اسرتاتيجيات التعلم املستخدمة يف تطوير 

المقاالت والبحوث  –منهجية حل المشكالت  –مناقشة جماعية  –دريبات العملية التمارين والت
  الجماعية والفردية.  توالواجبا

 

 :املكتسبة( اإلدراكية)املهارات املعرفية طرق تقييم تطوير  – 

اجبات و تقويم المقاالت والبحوث وال –تقويم مناقشة جماعية  –تقويم التمارين والتدريبات العملية 
 ماعية والفردية. تقويم االختبارات العملية والتحريرية . الج

 

 .ليةؤوواملس ( الشخصية) البينية العالقات مهارات  – ج

 

ملهارات العالقات الشخصية مع اآلخرين، والقدرة على حتمل املسئولية املطلوب  وصف – 1

 :  تطويرها

العمل مع الرؤساء والقدرة على  –القيام بدور المنسق بين أعضاء الفريق  –العمل في مجموعات 
طرح القضايا الفكرية للنقاش والتعامل مع الهيئة  –القيام بدور قائد للفريق  –التفاعل معهم 

 األكاديمية األنشطة الطالبية المختلفة.

 

 :اسرتاتيجيات التعليم املستخدمة يف تطوير هذه املهارات والقدرات - 2

 العمل في مجموعات  - 
 والندواتحضور الورش - 
 التعلم الذاتي- 
 العروض التقديمية- 



 :طرق تقييم اكتساب الطلبة ملهارات العالقات الشخصية وقدرتهم على حتمل املسئولية – 3

 المباشرة المالحظة- 
 الطالب عن الدورية التقارير- 
 المستقل التقويم- 
  .اجتماعياً  قبوله درجة- 

 

 (:العددية) احلسابية واملهارات املعلومات، وتقنية ، االتصال مهارات – د

  

 : وصف املهارات العددية ومهارات االتصال املطلوب تطويرها – 1

 استخدام الحاسب اآللي  -
 استخدام قواعد البيانات -
 استخدام برامج التحليل القياسي -
 الرياضي واالحصائي االخرى.استخدام برامج التحليل  -

 

 :ة يف تطوير هذه املهاراتاسرتاتيجيات التعليم املستخدم - 2

 المحاضرات  - 
 استخدام المعامل - 
 التطبيقات والتمارين العملية  - 
 .كتابة التقارير والمقاالت وأوراق البحث - 

 

طرق تقييم اكتساب الطلبة ملهارات االتصال ، وتقنية املعلومات، واملهارات احلسابية  – 3

 (: العددية)

 .المقاالت وأوراق البحثالتقارير و الواجبات و تقويم  -
 

 ( مطلوبة كانت إن)  احلركية املهارات(  هـ

 

 :املطلوب تطويرها يف هذا اجملال( مهارات عضلية ذات منشأ نفسي)وصف للمهارات احلركية  – 1

 ال ينطبق
 

 :اسرتاتيجيات التعلم املستخدمة يف تطوير املهارات احلركية - 2



 ال ينطبق
 

 :بة للمهارات احلركيةطرق تقييم اكتساب الطل – 3

 ال ينطبق 
 
 
 

  :متطلبات القبول للبرنامج (6

أرفق الدليل أو النشرة اليت تصف متطلبات القبول على أن تتضمن أي متطلب مسبق ألي مقرر أو 

 (أنظر منهجية القسم، وقائمة املتطلبات للمقررات الدراسية) خربات ميدانية. 

 

كمال (7  : البرنامج متطلبات الحضور وا 
 : أرفق دليل أو نشرة املتطلبات ملا يلي

 احلضور –أ 

 النجاح من سنة إىل سنة –ب 

 إكمال الربنامج –ج 

 األكاديمية المعايير من والتحقق الطلبة بتقييم الخاصة واللوائح األنظمة( هـ
 : األنظمة أو السياسات الخاصة بتحديد وتوزيع الدرجات -1 

القسم أو الربنامج سياسات أو أنظمة تتعامل مع حتديد وتوزيع إذا كان لدى اجلامعة أو الكلية أو 

 . درجات الطلبة، فينبغي ذكرها أو إرفاق نسخة من هذه اللوائح واألنظمة

 

 % لالختبار النهائي.40% أعمال فصلية و60
 
 مثال) الطلبة لدى األكادميي اإلجناز مستويات من للتحقق املستخدمة اإلجراءات هي ما - 2

 تدريس هيئة عضو بواسطة مستقل األخرى،تقييم املهام أو االختبارات من لعينة تصحيحال مرجعة

 إىل مقرر من ختتلف قد التحقق إجراءات أن مالحظة مع (أخرى تعليمية مؤسسة يف املادة يدرس

 .التعلم نطاقات من أخر إىل نطاق آخر ومن

متحانات بالقسم، االستعانة بمقوم مراجعة عينة من اختبارات الطلبة من خالل لجنة الجداول واال
 خارجي، مراجعة التقويم من خالل أعضاء هيئة التدريس بعضهم مع بعض.

 



 

 و( إدارة شؤون الطالب ومساندتهم

 األكاديمي للطالباإلرشاد    – 1

صف الرتتيبات اليت ستتم بالنسبة لإلرشاد األكادميي وتقديم النصح للطلبة ، مبا يف ذلك 

ملكتبية لألساتذة واملشورة املتعلقة بالتخطيط للربنامج، واختيار التخصص، جدولة الساعات ا

 ( الذي يكون يف الغالب متوفرا على مستوى الكلية) والتخطيط للحصول على عمل 

 يقوم المرشد األكاديمي بعدد من المهام لعل من أهمها ما يلي:
 . راراتهمق اتخاذ في الطالب ومساعدة التسجيل إجراءات على االطالع -1
بداء الدراسية الجداول  على االطالع -2  . الطالب مصلحة فيه لما حولها الرأي وا 
 . القصوى للطالب التسجيلنصح بالنسبة لساعات ال تقديم -3

كما يلتزم كل عضو هيئة تدريس بوضع ساعاته المكتبية على حجرته لتمكين الطلبة من 
 .يهاجسوق للتوظيف لتوفير فرص عمل لخري كما تقوم الكلية كل عام بتنظيم االتصال به.

  : تظلم وشكاوى الطلبة     – 2
أرفق األنظمة اليت تتعلق بتظلم الطلبة يف األمور األكادميية، مبا يف ذلك العمليات اليت تؤخذ 

بعني االعتبار عند النظر يف الشكوى اليت يتقدم بها الطلبة إىل اجلهة املعنية يف املؤسسة 

  .التعليمية

 جع دليل إجراءات الجامعةرا
 : الكتب والمراجع – 3
 على واحلصول للتخطيط الربنامج يف التدريس هيئة قبل من إتباعها املطلوب اإلجراءات ما – أ

  االنرتنت؟  مواقع على املعتمدة واملواد االلكرتونية املوارد ذلك يف األخرى،مبا واملواد واملراجع الكتب

 لمادة العلمية الالزمة للمقرر.إعداد عضو هيئة التدريس ل -
 إعداد عضو هيئة التدريس ملف كامل للمقرر وتحديد المراجع والمصادر الخاصة به. -
  زيارة المكتبة أو مركز المعلومات لالطالع على ما تحتويه من مصادر وأوعية معلوماتية ذات  -

 عالقة بالمقرر.
 لمقرر الدراسي.تقديم طلب لحجز المواد المكتبية ذات العالقة با -
 االطالع على التوصيف التفصيلي للمقرر. -
 

ما اإلجراءات املطلوب إتباعها من قبل القائمني على الربنامج وهيئة التدريس يف الربنامج  –ب 

 لتقييم مدى مناسبة وكفاية الكتب واملراجع واملوارد األخرى؟ 



مالئمتها لمفردات المقرر  حصر الكتب والمراجع الخاصة بكل مقرر على حده وتحديد مدى -
، وكذلك من نواحي مدى حداثتها، من ناحية من خالل لجنة الخطط والمناهج الدراسية بالقسم

 .الموضوعية والمكانية والزمانية ؛التغطية
 : أعضاء هيئة التدريس (  ز

  :وظيفالت -1
 

 من للتحقق اجلدد التدريس هيئة أعضاء توظيف يف املتبعة اإلجراءات نموجز ع وصف  

 التدريس بعملية للقيام الالزمة اخلربات ولديهم مناسبة بصورة مؤهل التدريس هيئة عضو أن

 .منهم بكل املناطة

 .االبحاث العلمية المنشورة في المجال -
 .المقابلة الشخصية -
 فترة التجربة             -
 .الدكتوراه(–الدرجة العلمية )الماجستير  -
  .ةالقدرات الذهنية والجسدي -
 .إتقان لغة أجنبية -
 .الخبرات العملية -
 .مالئمة الشهادة للبرنامج -
 .التقارير السابقة -
 المشاركة في التخطيط والمتابعة والمراجعة للبرنامج -2

 من املشورة على احلصول يف الربنامج على القائمني قبل من املتبعة اإلجراءات صف

 وعملية ، السنوية واملراجعة الربنامج، جودة متابعة يف ينخرطون وجعلهم ، التدريس هيئة أعضاء

 . الربنامج لتحسني التخطيط

 ات الدورية لمناقشة قضايا الجودة.عقد اللقاء -
 .تشجيع حضور المؤتمرات والندوات وورش العمل والدورات التدريبية  -
القسم( تتولي لجنة استشارية من أعضاء هيئة التدريس )لجنة الجودة واالعتماد االكاديمي ب -

 هيئة التدريس بالقسم. تقديم المشورة ألعضاء
 .دعوة المتخصصين لنشر ثقافة الجودة بين أعضاء هيئة التدريس -
 .إقامة ورش العمل حول الموضوع -
 .توزيع منشورات تعريفية وتثقيفية حول الجودة -
 .عرض تجارب ناجحة في مجاالت الجودة في أقسام وبرامج مشابهة -



 .بعة المستمرةالمتا -
 ير التسهيالت والتجهيزات الالزمة.توف-
 تعيين منسق لكل مقرر دراسي يتم تدريسه من أكثر من عضو من أعضاء هيئة التدريس.  -
 :التطوير المهني -3

 :ما الرتتيبات املتبعة لتحقيق التطوير املهين ألعضاء هيئة التدريس من أجل
 دريس؟حتسني املهارات املستخدمة يف عملية الت - أ

 .لديهم التدريس مهارات بتنمية عالقة ذات عمل وورش تدريبية بدورات االلتحاق -
 .المهارات تنمية لعمادة االنضمام على التدريس هيئة أعضاء تشجيع -
 .التدريس هيئة ألعضاء التدريسي لألداء والخارجية الداخلية المراجعة -
 .التدريس هيئة ألعضاء تدريسيال األداء وتطوير لتحسين والنصح المشورة تقديم -
 .والمكافأة الحوافز -
 

ب ـ برامج التطوير املهين األخرى مبا يف ذلك ملعرفة التطورات يف جمال البحث العلمي يف 

 جماالتهم التدريسية؟
 تشجيع أعضاء هيئة التدريس على حضور المؤتمرات والندوات. -
 تذة الزائرين.تشجيع االتصال العلمي من خالل الزيارات واالسا -
 اللقاءات العلمية واالحاطة الجارية وتوزيع المنشورات. -
 تشجيع أعضاء هيئة التدريس على االلتحاق ببرامج التعليم المستمر.  -
 عضاء هيئة التدريس الجدد برامج التهيئة أل -4

 أو اجلدد، التدريس هيئة أعضاء وحتضري لتهيئة القسم قبل من تستخدم اليت اإلجراءات صف

 الكامل وفهمهم معرفتهم من للتحقق جزئي بدوام العاملني األساتذة أو الزائرين، األساتذة

 .ككل الربنامج يف مهمة كعناصر  يدرسونها اليت املقررات وألهمية للربنامج
 تقدمة عمادة تطوير المهارات. تهيئة برنامج -
 .القسم دليلتسليم الجدد  -
 .بالقسم اإلدارية والهيئة التدريس هيئة بأعضاء االلتقاء -
 فيه تقدم التي والمقررات البرنامج فلسفة وشرح وشرحها، القسم وأهداف برسالة التعريف -

 .فيها واسهاماته للبرنامج واالجتماعية االقتصادية واالحتياجات
 والمجتمعية األكاديمية ومساهماته فيه التدريس هيئة وأعضاء القسم بمنجزات التعريف -

 .به مرت التي والتحوالت
 .   المتوافرة والتسهيالت بالتجهيزات التعريف -



 . التعليمية المؤسسة في التدريس هيئة عضو وواجبات بحقوق التعريف -
 .فيها مساهمته امكانية ومدى المتاحة التطوير بفرص التعريف -
 .والجامعة والكلية للقسم الميدانية الزيارة -
 .المهارات يرتطو  عمادة تنظمها تدريب دورات -
 الزائرين واألساتذة جزئي بدوام العاملين األساتذة من التدريس هيئة أعضاء -5

 خيص فيما التعليمية املؤسسة إجراءات/  الكلية/ القسم/ للربنامج موجز وصف تقديم

 كيف مطلوبة، املوافقة هل أي)  الزائرين واألساتذة املتفرغني غري التدريس هيئة أعضاء تعيني

  (.الربنامج يف التدريس هيئة أعضاء من الكلي العدد إىل هؤالء االختيار،ونسبتهم ليةعم تتم

 عضوًا متفرغًا بالقسم. 28عضوين فقط من بين 

 طبقًا لعبء التدريس وحسب احتياجات القسم في كل فصل دراسي

 
جراءات البرنامج تقويم -ح  :تحسينه وا 

 :فاعلية التعليم -1
 أعدت اليت االسرتاتيجيات وحتسني لتقويم تستخدم سوف اليت تالعمليا أو اإلجراءات ما-أ  

 حتقيقه، مت الذي التعلم تقييم: مثال)  التعلم جماالت من جمال أو نطاق كل يف التعليم لتطوير

 معرفة مدى تقويم  التعلم، من متنوعة ألمناط التعلم نظريات مع تتوافق واليت املقدمة املشورة

 (.متنوعة اسرتاتيجيات استخدام يف اتهمومهار التدريس هيئة أعضاء

 وأعضاء هيئة  لمقررات الدراسية والبرنامج األكاديميباالمنتظمين بة مراجعة تقويم الطل -
 التدريس.    
 الخريجين.  ألداءمراجعة تقويم أرباب العمل  -
 المراجعة الخارجية للمقررات والبرنامج. –المراجعة الداخلية )التقويم الذاتي(  -
 إلحاق أعضاء هيئة التدريس بدورات تدريبية وورش عمل لتزويدهم بالمهارات  -

    .التدريسية الالزمة )تعريفهم بنظريات التعلم واستراتيجيات التعليم والتعلم(    
 تعليقات وأراء أعضاء هيئة التدريس. -
 

 االسرتاتيجيات ماستخدا يف التدريس هيئة أعضاء مهارات تقويم يف املتبعة اإلجراءات ب ـ ما

 .هلا املخطط
 لمقررات الدراسية والبرنامج األكاديمي.باالمنتظمين  لبةمراجعة تقويم الط -
 مراجعة نتائج الطلبة، واوراق اجاباتهم. -
 المراجعة الخارجية للمقررات والبرنامج. –المراجعة الداخلية )التقويم الذاتي(  -



 ين. مراجعة تقويم أرباب العمل ألداء الخريج -
 .مراجعة تقويم الطلبة ألعضاء هيئة التدريس -
 :التقويم العام للربنامج -2

ما االسرتاتيجيات اليت تستخدم يف الربنامج للحصول على تقويم عام للجودة يف الربنامج  -أ

 :باإلضافة إىل معرفة مدى االجناز الذي حتقق فيما خيص نتائج التعلم املقصودة يف الربنامج

 
 والذين خترجوا من الربنامج. ب املسجلني حاليًامن قبل الطال 

تحرير الطلبة الستبانات الكترونية للحصول على تغذية راجعة عن المقررات الدراسية والبرنامج  -
 بشكل عام.

 تحرير الطلبة الستبانات الكترونية للحصول على تغذية راجعة عن اداء اعضاء هيئة التدريس -
من الطالب المحتمل تخرجهم للتعرف على وجهة نظرهم حول  المقابلة الشخصية لمجموعة -

 المقررات الدراسية والبرنامج بشكل عام.
المقابلة الشخصية لمجموعة من الطالب المتخرجين للتعرف على وجهة نظرهم حول المقررات  -

 الدراسية والبرنامج بشكل عام.
 .من قبل مشرفني مستقلني و/أو مقومني مستقلني 

 معايير الهيئة الوطنية للتقويم واالعتماد االكاديمي.االلتزام ب -
 االلتزام بمعايير الهيئات الدولية ذات العالقة. -

 .من أرباب العمل الذين لديهم خرجيون من الربنامج وغريهم من أصحاب املصلحة 

 استبانات يتم توزيعها على أرباب العمل وغيرها من الشرائح االجتماعية ذات العالقة للتعرف -
 عن مستوى أداء الخريجين من البرنامج. آرائهمعلى 

 تنظيم لقاءات دورية بأرباب العمل والمجتمع المستهدف من البرنامج. -
 

 الربنامج؟ لتحسني العملية واخلطط التقوميية العمليات هذه ملراجعة املتبعة اإلجراءات ما -ب

 لمراجعات الداخلية والخارجية(ا –اللقاءات  –مراجعة نتائج عمليات التقويم )االستبانات  -

  –للتعرف على نقاط القوة في البرنامج لتعزيزها ونقاط الضعف لمعالجتها وتحسينها  -
 التعرف على االمكانات المتاحة للقسم والعمل في ضوئها. -

 .توفير تجهيزات وتسهيالت إضافية -

عمل لتحسين  تنمية مهارات أعضاء هيئة التدريس من خالل إلحاقهم ببرامج تدريبية وورش -
 .مهاراتهم وتطويرها في مجاالت معينة كالتعليم والتعلم واستخدام التقنية

 .تعديل الخطة الدراسية وفق احتياجات المجتمع المتغيرة ومتطلبات سوق العمل المتجددة  -



 :المرفقات
  يف النموذج املسبوق جبدول احملتويات إليهانسخ من األنظمة و الوثائق األخرى اليت أشري.  

 توصيف املقرر جلميع املقررات الدورات مبا يف ذلك توصيف اخلربة امليدانية إن وجدت. 

  (.تذكر مرجعيات الربنامج احمللية واإلقليمية والعاملية)املرجعيات اخلاصة بالربنامج 
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Program Specification 

Institution                            King Saud University 

College/Department    Economics 

A. Program Identification and General Information 

1  Program title and code BSc in Economics 

2.  Total credit hours needed for completion of the program  136 

3.  Award granted on completion of the program BSc Economics 

4.  Major tracks/pathways or specializations within the program (eg. transportation or structural 
engineering within a civil engineering program or counseling or school psychology within a psychology 
program) 

General Economics  

Islamic Banking  

International Trade & Finance 

5.  Intermediate Exit Points and Awards (if any) (eg. associate degree within a bachelor degree 
program) 

Non 

6.  Professions or occupations for which students are prepared. (If there is an early exit point from the 
program (eg diploma or associate degree) include professions  or occupations at each exit point) 
 
 
 

7.  (a) New Program                            Planned starting date 

     (b) Continuing Program                 Year of most recent major program review 

 
           Organization involved in recent major review (eg. internal within the institution,  
 

           accreditation review by  NCAAA ______?  Other______________________? 

 

8  Name and position (eg department chair person) of faculty member managing or coordinating the 
program. 

HEAD OF DEPARTMENT 

No 
 

Yes 
 

1434/1435H 

1433H 



 

9.  Location if not on main campus or locations  if program is offered in more than one location. 

University Main Campus 

 

B Program Context 

1 Explain why the program is needed.   

a.  Summarize economic reasons, social or cultural reasons, technological developments, national policy 
developments or other reasons. 

- To equip students with the necessary economic knowledge both at its 
theoretical base and empirical levels; and with the analytical tools and 
methods needed to study and address the issues that Economics’ students 
may encounter in their practical life. 

- To develop students’ abilities in objective economic reasoning and their 
skills in dealing with real life economic situations. 

- To prepare and equip graduates in Economics with qualifications and 
standards similar to those from reputable World universities. 

- To provide the proper academic environment for its staff and postgraduate 
students alike that would enable them to conduct original and useful 
research in the field of Economics. 

- To participate in community services through teaching, training and the 
spread of economic knowledge; and all that is in the interest, and 
development of the public at large. 

- To adequately satisfy the current requirements of the Saudi economy and 
the labor market; and their future needs of qualified economic graduates. 

 
 
b.  Explain the relevance of the program to the mission of the institution. 
 

Economics Department mission is compatible with the KSU mission which is:" to 
provide students with a quality education, conduct valuable research, serve the 
national and international societies and contribute to Saudi Arabia’s intellectual 
society through learning, creativity, the use of current and developing 
technologies and effective international partnership". 



2.  Relationship (if any) to other programs offered by the institution/college/department. 

a.  Does this program offer courses that students in other programs are required to take? 
  Yes 
                                                                                                                                               No 
      If yes, what should be done to make sure those courses meet the needs of students  
      in the other programs? 

- Continuous revision by the departmental curriculum committee and 
departmental consultation with the other programs to ensure 
compatibilities with programs’ mission and objectives.  

- Assessment through student and staff surveys and provision of 
feedbacks. 

- External assessments. 
b.  Does the program require students to take courses taught by other departments?  
         Yes 
                                                                                                                                               No 
     If yes, what should be done to make sure those courses in other departments meet  
     the needs of  students in this program?                                                                                   
 

- Continuous revision by the departmental curriculum committee and 
departmental consultation with the other programs to ensure 
compatibilities with programs’ mission and objectives.  

- Assessment through student and staff surveys and provision of 
feedbacks. 

- External assessments. 

3. Do the students who are likely to be enrolled in the program have any special needs or characteristics that 
should be considered in planning the program? (eg. Part time evening students, limited IT or language skills)      
Yes                No   

If yes, what are they?  

5. What should be done in the program to respond to these special characteristics? 

C. Mission and Goals of the Program 

 
1. Program Mission Statement 
 

To prepare our graduates to participate effectively in economic 
development, academic research, practical excellence, and all activities and 
actions geared towards community service and development. 

 

 

 

 



2. List any major changes or strategic new developments planned for the program within the next three 
to five years to help achieve its mission.  For each change or development describe the major strategies 
to be followed and list the indicators that will be used to measure achievement. 

Major Changes or 
Developments 

Strategies Indicators 

The First Objective: To 

increase the number 

of students in the 

undergraduate 

program.  

Periodic and regular 

review and update of 

program curricula and 

methodologies. 

The level and the 
number of 
amendments to the 
old methodology. 

The Second Objective: 

To raise the quality of 

undergraduate 

students.  

Effective partnerships 

with the undergraduate 

programs of economics 

at accredited regional 

and international 

universities. 

Completion of 
accreditation from the 
NCAAA. And begin 
the process of 
obtaining 
international 
accreditation. 

The Third Objective: To 

increase the 

effectiveness and 

efficiency of 

absorption of 

graduates into the 

labor market through 

industry partnerships.  

Regular updates of 

teaching methods by 

provision of software 

and electronic 

educational 

technologies, and the 

use of distance learning 

methods available to 

the University. 

The implementation 

of Blackboard utility 

in all Economics' 

Courses. 

The production of a 

number of online 

courses. 

 The Fourth Objective: 

To promote 

interdisciplinary 

cooperation by 

Active encouragement 

and Support of the 

efforts of authoring, 

translating, and 

Scientific production 
of this department 
staff members. 



offering multiple 

economic tracks. 

publishing textbooks for 

economic courses. 

The Fifth Objective: To 

align the outcomes of 

the program with the 

needs of the economy 

and society at large. 

Cooperative training 

program for 6 Credit 

hours. And cooperative 

relations with the 

governmental and 

private sectors. 

Number of 
partnership and 
partnership with 
accredited 
Economics 
departments. 

 

 

D.  Program Structure and Organization   
1 Program Description. 

 

A program or department manual should be available for students or other stakeholders and a copy 
of the information relating to this program should be attached to the program specification.   
This information should include required and elective courses, credit hour requirements and 
department/college and institution requirements, and details of courses to be taken in each year or 
semester.   

 
 

2. Development of Special Student Characteristics or Attributes  

 
List any special student characteristics or attributes beyond normal expectations that the institution, 
college or department is trying to develop in all of its students.  ( Normally one or two, up to a maximum 
of four that directly reflect the program mission and distinguish this program from others in the same 
field and make it exceptional. Eg. Graduates particularly good at creative problem solving, leadership 
capacity, commitment to public service, high level of skills in IT).  For each special attribute indicate the 
teaching strategies and student activities to be used to develop it  and the  evidence to be used to assess 
whether it has been developed in all students. 

Special Attributes Strategies or Student Activities to be Used throughout the 
Program to Develop These Special Attributes 

The ability to measure the 
realistic and valid economic 
relations by using the 
universally recognized 
Econometrics methods in this 

An increasing dose in econometric 
applications. 
Evidence 

Student test scores in relevant courses. 



theme. 
 
Improving Information 

technologies skills. 
Sharp focus on training and practical 
exercises on PCs. 
 
Evidence 

Applied research and student projects. 
Evidence 

 
3.  Required Field Experience Component (if any)  (Eg. internship, cooperative program, work 

experience) 

 
Summary of practical, clinical or internship component required in the program.  
Note that a more detailed Field Experience Specification comparable to a course specification should also 
be prepared in a separate document for any field experience required as part of the program.   
 

Cooperative training aims to develop the capacities and practical skills for 
graduates to combine theoretical knowledge with practical experience in 
various economic fields. The responsibility for the selection of the 
internship place is on the student. If this is not possible, the department 
would assign him a training opportunity. 
 

a. Brief description of field experience activity 

-Strengthening the relationship between the department and associated 
economic bodies . 
-Enhancing the knowledge and skills of the graduate in a practical 
application in the field, or more, of his choice . 
-Developing the skills for better job opportunities.  

b. List the major intended learning outcomes for the program to be developed through the field 
experience 
 

- Develop leadership and communication skills among graduates. 
 - Development of constructive cooperation with others. 
 - The development of a spirit of partnership and self-denial. 

 -Develop the skills to overcome problems. 
 

c. At what stage or stages in the program does the field experience occur? (eg. year, semester) 

End of seventh semester 

 

d. Time allocation and scheduling arrangement. (Eg. 3 days per week for 4 weeks, full time for one 
semester) 

3 days; 2 Hours a week throughout the semester. 
2 days; 3 Hours a week throughout the semester. 

 

e. Number of credit hours 



6 credit Hours 

 
4.  Project or Research Requirements (if any) 

 
Summary of any project or thesis requirement in the program. (Other than projects or assignments within 
individual courses) (A copy of the requirements for the project should be attached.) 
 

a. Brief description 

To provide the student with the needed methodology, skill, and training for 
conducting economic research. 
b. List the major intended learning outcomes of the project or research task. 
 

- Learning & Understanding . 
- Application Skills. 
- Analyzing & Studying Skills. 
- Professionals: Practices/ Ethics  . 
- (preparation/ execution/ writings) 
- Work Team Skills. 
- Active Participation. 
- Collection of Data. 
- Research Skills. 

c. At what stage or stages in the program is the project or research undertaken? (eg. year, semester) 
 

the Eighth semester 

d. Number of credit hours 

3 credit Hours 

 

e. Summary description of provisions for student academic advising and support. 

- Choosing of research topic. 
-  Discussion of the methodology.  
- Data collection.  
- The Econometric analysis.  
- Writing up the results.  
- The formal documentation for the search. 

f. Description of assessment procedures (including mechanism for verification of standards)   

Scientific standards in writing the research originality and depth, data 
collection and the use of standard statistical and econometric software in 
drawing conclusions and writing of recommendations; and documentation 
of formal documentation for the search. 

 
 
 
 
 



 
 
5. Development of Learning Outcomes in Domains of Learning 
 

For each of the domains of learning shown below indicate: 
 

 The knowledge or skill the program is intended to develop and the 
level of that knowledge and skill. (as a guide see general descriptions 
of knowledge and skills in the National Qualifications Framework for 
the qualification level of this program; 

  The teaching strategies to be used in courses in the program to 
develop that knowledge and those skills.  (This should be a general 
description of the approaches taken throughout the program but if 
particular responsibility is to be assigned to certain courses this 
should be indicated.); 

 The methods of student assessment to be used in courses n the 
program to evaluate learning outcomes in the domain concerned. 

 

 
a.  Knowledge   
 

(i)   Summary description of the knowledge to be acquired 
 

- Basic principles of economics and its relation to other administrative 
sciences. 

- Knowledge of main economic theories and major schools of thought. 
- Fundamentals of economic analysis. 
- Economic policies and regulations. 
- Applications to the economy of Saudi Arabia. 

(ii) Teaching strategies to be used to develop that knowledge 
 

- Academic lectures. 
- Major references and supporting readings. 
- Group discussions. 
- Report writing. 
- Research papers. 
- Team work. 
- Self-learning. 
- Team and group work. 
- Presentations (Interactive.) 
- - Applications (It and computer software) 

(iii) Methods of assessment of knowledge acquired 

- Examinations. 
- Assignments (Individual and group) 



- Presentation assessments. 
b.  Cognitive Skills 
  

(i) Cognitive skills to be developed and level of performance expected 

- Ability to determine, study, and analyze economic problems. 
- Knowledge of scientific methodologies use in the field of economics. 
- Ability to design and execute applied economic research  
- Knowledge of data sources and evaluations. 
- Ability to conduct statistical and econometric analysis of data. 
- Ability to draw scientific inferences and results.  
- Analysis and Inference. 

(ii) Teaching strategies to be used to develop these cognitive skills 
 

- Assignments and exercises. 
- Group discussions. 
- Problem solution methodologies. 
- Discussion papers and reports. 
- Presentations. 
- Empirical applications. 

(iii) Methods of assessment of students cognitive skills  
 

- Assessment of assignments and exercises. 
- Assessment of discussions. 
- Assessment of papers and reports. 
- Assessment of Presentations 
- Term and Final examinations 

c. Interpersonal Skills and Responsibility  
 

(i) Description of the level of interpersonal skills and capacity to carry responsibility to be developed 
 

- Team work. 
- Leader and Moderator roles. 
- Ability to work with team subordinates and superiors. 

(ii) Teaching strategies to be used to develop these skills and abilities 

- Team work. 
- Participation in Workshops, seminars and conferences. 
- Self-learning. 
- Presentations. 

(iii) Methods of assessment of students interpersonal skills  and capacity to carry responsibility 
 

- Direct observation. 
- Periodical reports on the student. 
- Independent assessment. 
- Social acceptance, e.g. by peers. 



d.  Communication, Information Technology and Numerical Skills  
 

(i) Description of the communication, IT and numerical skills to be developed 
 

- Computer and IT skills. 
- Data base use. 
- Use of standard economic and econometric software. 
- - Performance in econometrics, applied econometrics, mathematical 

and statistical courses. 
(ii) Teaching strategies to be used to develop these skills 

- Lectures. 
- Computer labs for applications. 
- Empirical applications. Reports, research topics and projects. 

(iii) Methods of assessment of students numerical and communication skills 
 

- Examinations 
- Assessment for assignments and research projects. 
- Assessment of ability to conduct the presentations. 

e.  Psychomotor Skills (if applicable) 
 

(i) Description of the psychomotor skills to be developed and the level of performance required 
 

- Not Applicable  

(ii) Teaching strategies to be used to develop these skills 
 

- Not Applicable  

(iii) Methods of assessment of students psychomotor skills 
 

- Not Applicable  

 
6.  Admission Requirements for the program 

 
Attach handbook or bulletin description of admission requirements including any course or 
experience prerequisites. 

7. Attendance and Completion Requirements 

Attach handbook or bulletin description of requirements for: 

a. Attendance. 
b. Progression from year to year. 
c. Program completion 

E. Regulations for Student Assessment and Verification of Standards 

1. Regulations or policies for allocation and distribution of grades  
 
If the institution, college, department or program has policies or regulations dealing with the 
allocation or distribution of students grades  state the policy or regulation, or attach a copy. 

 

- 60% term examinations. 



- 40% Final examination. 
2. What processes will be used for verifying standards of achievement (eg check marking of sample of 
tests or assignments? Independent assessment by faculty from another institution)  (Processes may 
vary for different courses or domains of learning. )   
 

Selection of a random sample of students answers through the 
examination committee and assessment through an external examiner, 
and cross revisions by staff members.  

F  Student Administration and Support 

1.  Student Academic Counseling 

Describe arrangements to be made for academic counselling and advice for students, including both 
scheduling of faculty office hours and advice on program planning, subject selection and career 
planning (which might be available at college level)   

The academic supervisor has a number of tasks: 

- The registration procedures and assisting students in taking their 
decisions. 

- To access to academic schedules and helping of the student to 
achieve maximum benefits. 

- to advise for maximum student registration hours. 
In addition, each staff member is committed to banner his/her  office 
Hours, enabling students to connect him/her. Also, each year the College 
is organizing a recruitment market to provide jobs for its graduates. 

 
2. Student Appeals 
 

 Attach regulations for student appeals on academic matters, including processes for consideration of 
those appeals. 
 

 
G. Text and Reference Material 
 

1. What process is to be followed by faculty in the program for planning and acquisition of text, 
reference and other resource material including electronic and web based resources? 
 

- Staff member prepares the relevant scientific material of his 
course. 

- Staff member prepares the course file that includes the detailed 
description of the topics covered in the course, references and 
readings, and examination dates and marks plus all other relevant 
information pertinent to the course. 

- Reserve books and reading material needed for the course at the 
library. 

2. What processes are to be followed by faculty in the program for evaluating the adequacy of book, 
reference and other resource provision? 
 



- Determine the books and reading material needed as references 
in the course. 

- Check suitability to cover all the topics in the course. 
- Check if the books chosen are standard references in other 

universities and similar economic departments. 
- Check for latest editions and updates on references. 

H. Faculty  

1.  Appointments 
  

Summarize the process of employment of new faculty to ensure that faculty are appropriately 
qualified and experienced for their teaching responsibilities. 
 

- Academic qualification (Ph. D./M.Sc.) 
- Published research. 
- Personal interview. 
- Foreign languages 
- Experience. 
- Previous reports. 
- Mental and physical faculties. 
- Trial period. 

 
2. Participation in Program Planning, Monitoring and Review 

 
Explain  the process for consultation with and involvement of faculty in monitoring program quality, 
annual review and planning for improvement. 
 

- Regular meetings to discuss plans for improvement. 
- Encourage participation in conferences, workshops and training 

courses. 
- Consultancy committee of staff members to advice departmental 

members on improvements. 
- Invited specialists on the culture of improvement to conduct 

seminars to staff members. 
- Workshops on quality improvements. 
- Information and material on quality improvement. 
- Prepare the infrastructure needed for quality improvement. 
- Best practices on quality improvement. 
- Assign a coordinator for each course taught by more than one 

staff member. 
 
3.  Professional; Development 
 

What arrangements are made for professional development of faculty for: 



 
(a)  Improvement of skills in teaching? 

 

- Training courses in skill development of staff members. 
- Encourage staff members to participate in activities conducted by 

the Deanship of Skills Development. 
- Internal and external review of staff member performances. 
- Advice on methods to improve and develop performance of staff 

members. 
- Incentives and rewards. 

 

 

(b)  Other professional development including knowledge of research and developments in their field 

of teaching? 

 

- Encourage staff members to participate in conferences, academic 
meetings, workshops, and seminars. 

- Encourage contacts through academic visits and visiting professors 
programs. 

- Academic and scientific meetings and contacts and publications 
exchanges. 
- Encourage staff members to participate in activities related to 

continuous learning programs. 
 
 
4.  Preparation of New Faculty 
 

Describe the process used for orientation and/or induction of new, visiting or part time faculty to 
ensure full understanding of the program and the role of the course(s) they teach as components 
within it. 
 

- Orientation and Adaptation program (departmental guide-
book/meetings with fellow staff members and department’s 
administration) 

- Explain the department’s mission, goals, and objectives; the 
academic program and its constituent courses. 

- Familiarize the new member with the department’s achievements 
and contributions in the academic and community service areas. 

- Introduce the new member to the resources and facilities 
available to the department. 

- Acquaint the new member with his duties and responsibilities in 
the academic institution. 

- Explain the opportunities available for further development and 
the chances available to the new member for contribution. 

- Actual visits to the department, college, and university. 



- Training courses provided by the Deanship of Skills development. 
 

 
5. Part Time and Visiting Faculty 
 

Provide a summary of Program/Department/ College/institution policy on appointment of part time 
and visiting faculty.  (ie. Approvals required, selection process, proportion of total faculty etc.)   

 
2 part-time members of staff only out of 26 full-timers. 

 
 

 

I.  Program Evaluation and Improvement Processes 
1. Effectiveness of Teaching 

 
a.  What processes will be used to evaluate and improve the strategies planned for developing learning 
in the different domains of learning?  (eg. assessment of learning achieved, advice on consistency with 
learning theory for different types of learning, assessment of understanding and skill of faculty in using 
different strategies)  

- Review of full-time students’ assessments of academic programs 
and courses. 

- Review of Employers’ assessments of graduates’ work 
performances. 

- Internal review and revision (self-assessment) 
- External review of programs and courses. 
- Training courses and workshops for staff members in the fields of 

teaching skills (Learning and teaching theories and strategies) 
- Opinions and comments of staff members.  

b.  What processes will be used for evaluating the skills of faculty in using the planned strategies? 
 

- Study, review, and analyse full-time students’ assessments of 
academic programs and courses. 

- Internal review and revision (self-assessment) 
- External review of programs and courses. 
- Study, review, and analyse students’ assessments of staff 

members’ performances. 
 
2. Overall Program Evaluation 
 

a. What strategies will be used in the program for obtaining assessments of the overall quality of the 

program and achievement of its intended learning outcomes:  

 

(i)  from current students and graduates of the program? 

 

- Students’ electronic questionnaires designed to obtain feedback on 
courses and the program in general. 

- Students’ electronic questionnaires designed to obtain feedback on 



staff members’ performances. 
- Personal interviews on a sample of graduating students designed to 

obtain their views on courses and the program in general. 
- Personal interviews on a sample of graduates designed to obtain 

their views on courses and the program in general. 
 

(ii) from independent advisors and/or evaluator(s)?. 

 

- Conformity with the National Commission for Academic 
Accreditation and Assessment (NCAAA) criteria. 

- Conformity with other international accreditation institutions 
criteria. 
 

(iii) from employers and/or other stakeholders. 

 

- Employers’ and related social sectors’ surveys and questionnaires 
to obtain feedback on economic program graduates’ abilities, skills 
and performances. 

- Regular meetings with employers and related members of society 
to obtain feedback on program adequacy. 
 

 
 

b.  What key performance indicators will be used to monitor and report annually on the quality of the 
program? 
 

- Review of assessment results obtained through surveys, meetings 
and questionnaire plus internal and external reviews with the 
purpose of identifying points of strengths and weaknesses in the 
program and addressing them. 

- To identify the threats facing the program and opportunities 
available to it. 

c. What processes will be followed for reviewing these assessments and planning action to improve the 
program? 

- To further develop the skills of staff members through training 
courses, workshops and seminars in learning and teaching 
methods, the use of IT in teaching, the update of course and 
academic curricula, and the needs and requirements of the job 
market. 

- Identify the potential for improving areas.  
- The provision of additional equipment and facilities.  
- To modify the curriculum to the needs of the changing society and 

to meet requirements of the labor market. 
 
Attachments.  



1. Copies of regulations and other documents referred to in template preceded by a table of contents. 
2. Course specifications for all courses including field experience specification if applicable.. 

 


