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 عنھ:أ. التعریف بالبرنامج ومعلومات عامھ 
 

  . المقر الرئیس للبرنامج:۱
 

 قسم اإلدارة بكلیة إدارة األعمال في الدرعیة
 

 الفروع التي یقدم فیھا البرنامج:  .۲
 

 ال یوجد
 

 اقتصادیة، اجتماعیة، ثقافیة، تقنیة، االحتیاجات والتطورات الوطنیة ..... الخ)( أسباب إنشاء البرنامج. ۳
  في المنظمات على  والتي ركزت بص����ورة رئیس����ة على تنمیة المورد البش����ریة ۲۰۳۰مجاراة رؤیا المملكة

 .كفاءتھااختالف أنواعھا بغرض زیادة 
  على درجة  س��وق العمل الس��عودي بأفرادوتزوید  ،لخریجي الموارد البش��ریة االحتیاج الس��وقي المتزایدتلبیة

 على أداء عملھم باحتراف. لدیھم القدرة ،في مجال الموارد البشریةوالتأھیل  بمعرفة عالیة من
  إعداد الخریجین لیص������بحوا قادة أعمال مؤثرین مجھزین بالقدرة على تحدید وتحلیل وحل قض������ایا الموارد

 دارة المعقدة في المجتمع السعودي.البشریة واإل
 

 ) ساعة معتمدة٤٥(إجمالي الساعات المعتمدة:  . ٤
 

  )۳إجباریة.) ساعة مقررات ٦  
 )۹.ساعة مقررات اختیاریة ( 

 ) ساعة ۷۲۰(ساعات التعلم الفعلیة:   .٥
، س��اعات االس��تذكار، إعداد المش��اریع :مثل ،جمیع أنش��طة التعلم :ویش��مل ذلك ،بالمؤھلالوقت المس��تثمر في النش��اطات التي تس��ھم في تحقیق مخرجات التعلم المرتبطة مقدار ھي (

 )والوقت الذي یقضیھ المتعلم في المكتبة ،والعروض ،والواجبات
 

 ساعة ۷۲۰مستویات =  ٤ ×أسبوع  ۱٥ ×ساعة أسبوعیاً  ۱۲
 

 المھن / الوظائف التي یتم تأھیل الطالب لھا : .٦
  البشریةمدیر الموارد 
 مدیر شؤون الموظفین 
  مستشار الموارد البشریة 
  مدیر التعلیم والتطویر 
  عالقات العاملین أخصائي 
  مدیر التدریب 
  مستشار التوظیف 
  أخصائي تخطیط التطور الوظیفي 

 
 

 ال یوجد   (إن وجدت)المسارات الرئیسة للبرنامج  .۷
 الساعات المعتمدة المسار

 الوظائفالمھن /  (لكل مسار)
 ) (لكل مسار

۱.    
۲.    
۳.    
٤.    
 ال یوجد     (إن وجدت)المؤھل الممنوح  /نقاط الخروج . ۸

 إجمالي الساعات المعتمدة المؤھل الممنوح /نقاط الخروج 
۱.   
۲.   
۳.   
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  ھومخرجات ھوأھدافالبرنامج  رسالة .ب
 البرنامج:رسالة  .۱

تغطي احتیاجات س��وق  محترفون في مجال الموارد البش��ریة، خلق بیئة تعلیمیة متمیزة تھدف إلى إعداد قادة
وإجراء البحوث التي تس�����ھم في تقدم وتراكم المعرفة في مجال الموارد البش�����ریة، وبناء  العمل الس�����عودي،

 .شراكات فاعلة مع المجتمعات المحلیة
 

 :البرنامجأھداف .  ۲
والمھارات الالزمة في مجال إدارة الموارد البشریة من تزوید الطالب ومدیري الموارد البشریة بالمعارف  .۱

 .خالل التركیز على األسس النظریة والتطبیقیة في الوقت ذاتھ
إدارة الموارد البشریة، بما یساعد في مواصلة  إمداد سوق العمل بالعناصر المؤھلة والمتخصصة في مجال .۲

 عملیة التنمیة الشاملة.
  إدارة الموارد البشریة.في مجال  مواصلة دراستھ العلیابتعمیق الخلفیة األكادیمیة لمن یرغب من الملتحقین  .۳

 
 :أھداف المؤسسة/الكلیةرسالة والبرنامج مع  أھدافو رسالةعالقة . ۳

، والتي تتوافق تماماً اآلتیةتتوافق رسالة وأھداف البرنامج من رسالة وأھداف كالً من الكلیة والجامعة من خالل النقاط 
:على مستوى كل من الكلیة والبرنامج  

 
 تخصصھم. خلق بیئة تعلیمیة متمیزة تھدف إلى إعداد قادة محترفون في مجال 
 في مجال التخصص. وإجراء البحوث التي تسھم في تقدم وتراكم المعرفة 
 وبناء شراكات فاعلة مع المجتمعات المحلیة. 

 
 البرنامج: خصائص خریجي .٤

 الشریعة  والمستمدة منوالثقافة السائدة بالمملكة  األعرافمراعاة وأصول المھنة، و بأخالقیات االلتزام
 .االسالمیة

  والممارسات العملیة في مجال إدارة  واإلجراءات واألنظمةوالمبادئ والنظریات العلمیة  باألسسالمعرفة
 .الموارد البشریة

  في مجال  والمشكالتعلى القضایا  والتحلیالتوالنظریات  للمفاھیمالقدرة على التطبیق والتوظیف العملي
 .إدارة الموارد البشریة، وإیجاد حلول سلیمة لھا

  ،في التطویر الشخصي والمھني واالستمرارالقدرة على التعلم المستمر. 
 اھعرضھا وتقریرو انات الكمیة والكیفیة وتقییمھاالقدرة على تفسیر البی. 

 
 *البرنامج تعلممخرجات  .٥

 المعارف
 العامة والس��یاس��ات األھداف ض��وء في وتطویرھا تحدیثھا وكیفیة التنظیمیة، الھیاكل بطبیعة الدقیق اإللمام ۱ع

 .للمنظمات
 وأساسیات بالمنظمات، العاملین واختیار للتوظیف المتبعة واإلداریة الفنیة واألسالیب بالطرق الدقیق اإللمام ۲ع

 .الموظفین تحفیز وأنظمة والبدالت، والتعویضات والمزایا األداء إدارة
 .التوظیف سیاسات واقتراح وتوصیفھا وتصمیمھا الوظائف تحلیل على القدرة ۳ع
 وتنظیم وإعداد البشریة، الموارد إدارة استراتیجیات ووضع العاملة، القوى برامج وتخطیط إعداد على القدرة ٤ع

 .البشریة الموارد وتطویر لتنمیة التدریبیة البرامج
 .وتقریرھا وعرضھا النتائج واستخالص للمعلومات، والكیفي الكمي التحلیل على القدرة ٥ع
 .بكفاءة ومتابعتھا البشریة الموارد معلومات ونظم برمجیات استخدام على القدرة ٦ع

 المھارات
 خلق حلول مبتكرة للمشاكل في مجال إدارة الموارد البشریة.القدرة على التحلیل وتنمیة مھارة  ۱م
تحلیل العملیات واالستراتیجیات التجاریة ، ومواءمة استراتیجیة الموارد البشریة مع استراتیجیة تنمیة مھارة  ۲م

 .األعمال
تحلیل البیانات ، وتصمیم البحث ، و،  ائقھمنھجیة البحث وطر وذلك من حیث العلمي مھارات البحث تنمیة ۳م

 مشاكل الموارد البشریة واتخاذ القرارات. بغرض حلستقراء ، التفسیر واالو
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 القدرة على تقییم ومعالجة مختلف القضایا األخالقیة في مجال عمل الموارد البشریة. ٤م
 تطبیق التقنیة اإلحصائیة المناسبة لتحلیل البیانات. ٤م
 معلومات الموارد البشریة لتعزیز القرارات اإلداریةتطبیق نظام  ٥م
الحجج المنطقیة والمدعومة بشكل واقعي في كل من العمل المكتوب والعروض التقدیمیة  قدیمتوضیح وت ٦م

 الشفویة.
 الكفاءات

 الموارد البشریة. مجال عمل سیاسات وأسالیب جدیدة في ابتكار وتطبیق ۱ك
 واألسالیب القائمة في عمل الموارد البشریة، بغیة تعزیز الفاعلیة التنظیمي.تطویر وتكییف السیاسات  ۲ك
 إظھار القدرة على اتخاذ قرارات سلیمة لدعم األھداف واالستراتیجیات التنظیمیة ۳ك
 .للموظفین إلعدادھم للمناصب الرئیسیة المستقبلیة ادواعد تھیئة ٤ك
 البشریة من خالل إجراء الدراسات العلمیة والتطبیقیة.حل المشكالت في مجال عمل الموارد  ٥ك

 (إن وجدت)مسار أو نقاط تخرج  منفصل لكلیتم إضافة جدول  *
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 المنھج الدراسي: .ج
 

 مكونات الخطة الدراسیة:. ۱
الساعات  عدد المقررات / اختیاري إجباري مكونات الخطة الدراسیة

 النسبة المئویة المعتمدة

 الجامعةمتطلبات 
 ال یوجد ال یوجد ال یوجد إجباري
 ال یوجد ال یوجد ال یوجد اختیاري

 متطلبات الكلیة
 %۲۰ ۹ ۳ إجباري
 ال یوجد ال یوجد ال یوجد اختیاري

 البرنامجمتطلبات 
 %٥۳ ۲٤ ۸ إجباري
 %۲۰ ۹ ۳ اختیاري

 %۷ ۳ ۱ إجباري مشروع التخرج

 ال یوجد ال یوجد ال یوجد یوجدال  التدریب المیداني / سنة االمتیاز

 ال یوجد ال یوجد ال یوجد ال یوجد أخرى

 %۱۰۰ ٤٥ ۱٥ اإلجمالي

 ( إن وجد)یتم إضافة جدول منفصل لكل مسار  *
 

 :مقررات البرنامج. ۲
 

 المستوى
 

 إجباري اسم المقرر رمز المقرر
 اختیاري أو

المتطلبات 
 السابقة

الساعات 
 المعتمدة

 نوع المتطلب
 كلیة / برنامج) /(جامعة 

 
 

 المستوى
1 
 

 كلیة ۳ - اجباري اقتصادیات العمل قصد ٥۸٥
 كلیة ۳ - اجباري األسالیب الكمیة في اتخاذ القرارات كمي ٥٥۳

 برنامج ۳ - اجباري إدارة الموارد البشریة ادا ٥۰۱
 برنامج ۳ - اجباري السلوك التنظیمي ادا ٥۰۲

 
 

 المستوى
2 
 

 برنامج ۳ - اجباري الموارد البشریةتنمیة  ادا ٥۱۰
 برنامج ۳ - اجباري نظام إدارة األداء ادا ٥۱۱
 برنامج ۳ - اجباري توظیف الموارد البشریة ادا ٥۱۲
أخالقیات العمل والمسؤولیة  ادا ٥۳۳

 االجتماعیة
 برنامج ۳ - اختیاري

 
 

 المستوى
3 
 

 برنامج ۳ - اجباري البیئة القانونیة لألعمال ادا ٥۲۰
 برنامج ۳ - اجباري إدارة التعویضات  ادا ٥۲۱
نظم المعلومات في إدارة الموارد  نما ٥۲٤

 البشریة
 كلیة ۳ - اجباري

 برنامج ۳ - اختیاري التغییر والتطویر التنظیمي ادا ٥۱٤
 
 

 المستوى
4 
 

اإلدارة االستراتیجیة للموارد  ادا ٥۳۰
 البشریة

 برنامج ۳ - اجباري

 برنامج ۳ - اجباري مشروع بحثي ادا ٥۹۹
 برنامج ۳ - اختیاري القیادة في المنظمات  ادا ٥۱۳

 حسب الحاجة تدرج المزید من المستویاا *
 ( إن وجد)كل مسار مقررات جدول ل أضف*  *

 
 
 
 

 :توصیف مقررات البرنامج. ۳
 .وفق نموذج المركز الوطني للتقویم واالعتماد األكادیمي ضع الرابط اإللكتروني للتوصیف التفصیلي لجمیع مقررات البرنامج
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 :مصفوفة مخرجات التعلم للبرنامج. ٤
ً لبرنامج واتعلم  قم بالربط بین كل من مخرجات  مستویات التالیة:لل المقررات وفقا

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

 المقررات
 للبرنامجمخرجات التعلم 

 الكفاءات المھارات المعارف
 ٥ك ٤ك ۳ك ۲ك ۱ك ٦م ٥م ٤م ۲م ۲م ۱م ٦ع ٥ع ٤ع ۲ع ۲ع ۱ع

 - س - س - س - - - س س - - س - س - اقتصادیات العمل
األسالیب الكمیة في 

 ر ر ر ر ر ر - - ت - ر - ت س - س - اتخاذ القرارات

 - س س س س س - ر - ر س - - س س س س إدارة الموارد البشریة
 ت ت ر ر ت ت - س ر - ر - - - - ر س التنظیميالسلوك 

 ر ر ت ت ت ت - ر ر - ت - - ر - س - تنمیة الموارد البشریة
 ت ت ت ت ت ت - ت ر ر ت - - ت ر ت - نظام إدارة األداء

 ت ت ت ت ت ت - ت ر ت ت - - ت ت ت ت توظیف الموارد البشریة
أخالقیات العمل 

 ر ر ر - - ر - ت ر - ر - - - س س - والمسؤولیة االجتماعیة

 - - ر ر ر ر - ر س - ر - - - ر ر س البیئة القانونیة لألعمال
 ر ت ر ت ت ت - س ر ت ت - ر ر - ت - إدارة التعویضات 

نظم المعلومات في إدارة 
 ر ر ر ر ر س - - س - ر ر - س - - - الموارد البشریة

التغییر والتطویر 
 ر ر ت ت ت س - س س ر ت - - - - ر ت التنظیمي

اإلدارة االستراتیجیة 
 ر ر ت ر ر ر - ر ت ت ت - - ت ر ر ر للموارد البشریة

 ر ر ر ت ت ت ت ر ت - ت - ت - - - - مشروع بحثي
 ر ت ر ر س ت - ت ر ت ت - - - ر ت - القیادة في المنظمات 

 ( إن وجد)یتم إضافة جدول منفصل لكل مسار  *
 
 
 

 للبرنامج.لتحقیق مخرجات التعلم  والتعلم المستخدمةاستراتیجیات التعلیم  .٥
المناس���بة لتحقیق  متض���منة األنش���طة الص���فیة والالص���فیةوالخبرات والمواقف التعلیمیة المختلفة س���یاس���ات واس���تراتیجیات التعلیم والتعلم ص���ف 

 في كل مجال من مجاالتھا. مخرجات التعلم المستھدفة
ً مزیجسیتم استخدام  من االستراتیجیات اآلتیة، بغرض إكساب الطالب كالً من المعارف والمھارات، والكفاءات التي تم  ا

 اإلشارة لھا سابقاً:
 .المحاضرات 
 .الحاالت الدراسیة 
 .قراءة المقاالت وتلخیصھا 
 .الرحالت المیدانیة 
 .تنفیذ المشاریع 
 .العصف الذھني 
 .المشاركة في القاعة الدراسیة 

 
  طرق تقییم مخرجات التعلم للبرنامج .٦

مخرجات التعلم المس��تھدفة في كل اكتس��اب الطالب لللتحقق من  ( مباش��رة ، غیر مباش��رة) ص��ف س��یاس��ات وأس��الیب وطریق التقویم المس��تخدمة
  مجال من مجاالتھا.

 سیتم استخدام مزیج من السیاسات والطرائق اآلتیة، بغرض قیاس مخرجات التعلم:
 .االختبارات الكتابیة 
 .الواجبات 
 .االختبارات المفاجئة 
 .التقاریر 
 .المشاریع 
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 .العروض الصفیة 
 .االمتحانات النھائیة 
 .استطالعات الطالب 

 
 
 والدعم الطالبي. القبول د

 متطلبات القبول بالبرنامج .۱
موصى بھا من وزارة حصول المتقدم على درجة البكالوریوس من جامعة الملك سعود أو أي جامعة أخرى  .۱

التعلیم العالي بتقدیر (جید جداً) ویحق للقسم قبول تقدیر (جید) إذا كانت لدى المتقدم خبرة ال تقل عن عامین، 
 وبشرط أال یقل تقدیره عن (جید جداً) في مقررات التخصص بمرحلة البكالوریوس.

 
أو ما  خالل السنتین الماضیتین، (IELTS) اختبار ) في٥أن یكون المتقدم حاصالً على درجة ال تقل عن ( .٢

 .یعادلھ
 :ویمكن الحصول على المزید من التفاصیل من خالل الرابط أدناه

 
https://cba.ksu.edu.sa/ar/MSH 

 
  الجددلطالب والتھیئة لبرامج  توجیھ . ۲

لبرنامج، لتعریفھم بأنظمة البرنامج، وس���یاس���اتھ، وقواعد امھم لبدایة انض���م یتم عقد لقاء تعریفي مع الطلبة الجدد في
ص����ة بھا، وتزویدھم بدلیل والكتب المرجعیة الخا وأس����اتذة المقررات، الحض����ور واالمتحانات، والمقررات الدراس����یة،

 البرنامج، واالجابة على استفساراتھم.
 

 خدمات اإلرشاد. ۳
 ) االجتماعي، النفسي، المھني، األكادیمي( 

  لمس��اعدتھم على فھم متطلبات البرنامج وتس��ھیل  إدارة القس��مللطالب من قبل  مرش��دین أكادیمیینیتم تعیین
 عملیة التسجیل.

 .یتم تزوید الطلبة بالخطة االرشادیة لتسلسل المقرارات، وتوزیعھا على الفصول الدراسیة  
  تخصص لتوجیھ الطالب.یقوم كل عضو ھیئة تدریس في البرنامج بتخصیص ساعتان مكتبیتان على األقل 
 ،حیث یتم دعوة أعضاء ھیئة التدریس واإلداریین وأرباب العمل لتقدیم  تنظیم یوم المھنة على مستوى الكلیة

 المشورة للطالب.
 لرد على استفسارات الطالب، وتوجیھھمقیام رئیس القسم بتخصیص بعض الساعات المكتبیة أسبوعیاً ل. 

 
 

 دعم ذوي االحتیاجات الخاصة .٤
 .... ).. نوالتعلم،  ذوي اإلعاقة، الموھوب ئو(بطی

، والذي یقوم بالمھام اآلتیة تجاه الطالب ذوي اإلعاقة:مركز الطالب ذوي اإلعاقةقامت عمادة شؤون الطالب باستحداث   
 

  للطالب بالتنس����یق مع عض����و ھیئة التدریس لض����مان الوص����ول لكافة الفرص تقدیم كل التس����ھیالت المالئمة
 التعلیمة المتاحة للطالب العادیین.

 .توفیر األجھزة المساعدة والمالئمة لكل حالة 
 إشعار عضو ھیئة التدریس بحقوق الطالب في الحصول على التسھیالت 
 .العمل كوسیط لمواجھة الصعوبات التي تتعلق بالطالب 

 
 

 
 

  

https://cba.ksu.edu.sa/ar/MSH
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  :ونوالموظفھیئة التدریس  .ھـ
 

 اإلداریین والفنیین.و ھیئة التدریساالحتیاجات من  .۱

المتطلبات والمھارات  التخصص المرتبة العلمیة
 الخاصة

 *العدد المطلوب

 المجموع إناث ذكور الدقیق العام

 ۱ - ۱ - إدارة موارد بشریة إدارة أعمال ستاذأ

 ٤ ۲ ۲ - إدارة موارد بشریة إدارة أعمال أستاذ مشارك

 ۲ ۱ ۱ - إدارة موارد بشریة إدارة أعمال أستاذ مساعد

 - - - - - - محاضر

 - - - - - - معید

الفنیون ومساعدو 
 المعامل

- - - - - - 

 ۲ ۱ ۱ - سكرتیر سكرتیر الطاقم اإلداري

 - - - - - - أخرى (حدد)

 
 

 التطویر المھني  .۲
 حدیثي التعیینھیئة التدریس  إعداد ۱٫۲

 زائر)جزئي أو  بدوامبما في ذلك ( حدیثي التعیین وضح باختصار اإلجراءات المتبعة لتأھیل ھیئة التدریس الجدد
التعریف بالبرنامج والخطة الدراسیة وتوصیف المقررات ودلیل البرنامج. حیث یقوم رئیس القسم أو منسق البرنامج 

 أو من یكلفھ رئیس القسم بتعریف ھیئة التدریس حدیثي التعیین باآلتي: 
 

 .التعریف باللوائح الداخلیة للجامعة والكلیة 
  یة. العمل داخل وخارج الكل ورشتشجیع المشاركة في 
  .توضیح آلیات تقییم أداء أعضاء ھیئة التدریس وتقییم أداء الطالب 
 دراسيالفصل طلوب من عضو ھیئة التدریس خالل التوضیح المھام الم. 

 
 ھیئة التدریسل التطویر المھني ۲٫۲

الجوانب  الطالب،یم یتق والتعلیم، التعلم استراتیجیات مجالمثل:  (ھیئة التدریس لواألكادیمي المھني  وإجراءات التطویروضح باختصار خطة  
 الخ)المھنیة .... 
 تقدیم العدید من فرص التطویر الداخلي ألعضاء ھیئة التدریس من خالل ورش على  إدارة األعمالكلیة  تعمل

 لتطویر المھني.ا في مجال عمل حول التدریس الفعال وتكنولوجیا التعلیم أو موضوعات مماثلة
  أعضاء ھیئة التدریس على المشاركة في األنشطة البحثیة وتوفر تمویًال محدوًدا لألنشطة كما تشجع الجامعة

 من خالل المجموعات البحثیة. ذات الصلة
 التي یقدمھا أعض����اء ھیئة  س����بوعیةیُطلب من أعض����اء ھیئة التدریس الحض����ور والمش����اركة في الندوات األ

 .شطة البحثیة، والتي یستعرض فیھا العدید من األنالتدریس اآلخرین
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 والتجھیزاتالمرافق و التعلممصادر  .و
 

  مصادر التعلم .۱
  الخ)....  اإلنترنتمواقع ، اإللكترونیة مصادر التعلم، المراجع ،  (الكتبمصادر التعلم وضمان جودة آلیة توفیر  

  یغطي كافة مفردات یتم تحدید الكتب الدراس������یة من قبل مدرس������ي المقرر، وبموافقة مجلس القس������م، بحیث
 المقرر.

 
  یتم التواص����ل مع المكتبات المعنیة لتوفیر الكتب للطلبة، بحیث یتم اختیار دور النش����ر األكثر ش����ھرة بغرض

 توفیر مصادر، ومواقع التعلم االلكتروني الداعمة.
 
 

 والتجھیزاتالمرافق  .۲
 الخ)القاعات الدراسیة ..... ،  المعامل،  (المكتبات
  عدد كبیر من قواعد البیانات العربیة واألجنبیة، والتي یمكن لھم الدخول ل إمكانیة الوص�����ول الطلبةتتوفر لدى

 إلیھا بشكل مباشر، وتحمیل ما یحتاجونھ من مواد علمیة سواًء أكنت كتب الكترونیة أو أبحاث منشورة.
 
 ،تعتمد نظام البالك بورد، والذي  وسبورات ذكیة، القاعات الدراسیة في الكلیة مھیأة بأجھزة حاسوب متطورة

 یعطي فرصة كبیرة للتفاعل بین المدرس والطلبة، سواًء أكان ذلك عن بعد، أو في القاعة الدراسیة.
 

ً منة آاإلجراءات المتبعة لضمان توافر بیئة صحیة و .۳  البرنامج)لطبیعة  (طبقا
 ال تنطبق على البرنامج

 
 

 
  :لوائحھوإدارة البرنامج  .ز

 
 إدارة البرنامج .۱

 التنظیمي للبرنامج  الھیكل ۱٫۱
 ً  الخ)... الدائمة اللجان الوحدات، ،، اإلدارات المجالس (متضمنا

 

 
 
 
 

وكیل الكلیة للدراسات العلیا

رئیس قسم اإلدارة

 لجنة البرنامج
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 المستفیدین  ةمشارك ۲٫۱
 الخ)....  ، جھات التوظیف الجمعیات العلمیة المھنیة،الھیئات  (الطالب، لبرنامج وتطویرهاتخطیط صف آلیة تمثیل ومشاركة المستفیدین في 

  تم تأس���یس البرنامج أس���اس���اً من خالل اس���تطالع آراء جھات التوظف داخل المملكة، حیث تم تص���میم ھیكل
البرنامج وفقاً الحتیاجاتھم الفعلیة، علماً بأنھ سیتم استطالع احتیاجاتھم بشكل دوي (خمس سنوات)، لتعدیل 

 العمل.ھیكل البرنامج طبقاً الحتیاجات سوق 
 
  یتم استطالع آراء الطالب فصلیاً بخصوص البرنامج، والمدرسین، ومدى استفادتھم والتحصیل العلمي الذي

 حصلوا علیھ، ویتم تقدیم التوصیات المناسبة للكادر التدریسي بھذا الخصوص.
 
 

 لوائح البرنامج. ۲
 الئحة القبول والتسجیل، الدراسة واالختبارات، التوظیف، التأدیب والتظلم ...الخلھا: رابط اإللكتروني قائمة بلوائح البرنامج ذات العالقة وال ضع

 یمكن الحصول على معلومات تفصیلیة بخصوص البرنامج من خالل الروابط اآلتیة:
https://cba.ksu.edu.sa/ar/MSH 

 
SP-https://cba.ksu.edu.sa/ar/MSH 

 
 

 
  

https://cba.ksu.edu.sa/ar/MSH
https://cba.ksu.edu.sa/ar/MSH-SP
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 ضمان جودة البرنامج .ح
 

 .الجودة في البرنامجضمان  نظام .۱
 لدلیل نظام ضمان الجودة اإللكترونيضع الرابط 

https://dqd.ksu.edu.sa/sites/dqd.ksu.edu.sa/files/attach/dlyl_nzm_dr_ljwd1-
true_arabic_qms-1.pdf 

 
 

 .جودة البرنامجمراقبة  إجراءات. ۲
 مراقبة الجودة من خالل متابعة األداء وإعداد تقاریر فصلیة وسنویة تتمثل في اآلتي:تتم عملیة 
 .تقریر تقییم األداء التدریسي والمقررات من خالل استطالع رأي الطالب نھایة كل فصل 
 .تقریر تقییم استراتیجیات التدریس من خالل استطالع رأي الطالب نھایة كل فصل 
 قررات نھایة كل فصل. تقریر قیاس نواتج تعلم الم 
 .تقریر تقییم أداء أعضاء ھیئة التدریس كل عام دراسي 
 .تقریر عن االلتزام أعضاء ھیئة التدریس بالساعات التدریسیة واإلرشاد األكادیمي والساعات المكتبیة 
 .تقریر عن األبحاث المنشورة ألعضاء ھیئة التدریس نھایة كل عام دراسي 

 
 أخرى.من خالل أقسام علمیة س رّ دتُ التي  البرنامج مقرراتجودة مراقبة إجراءات . ۳

 .مراجعة وصف المقررات وإقرارھا من قبل مجلس القسم 
 .مراجعة تقاریر المقررات 

 
كد من  .٤ تأ كافؤتحقیق اإلجراءات المتبعة لل بات)بین المقر الرئیس للبرنامج  الت  الفروع بقیةو ( بش�������طریھ: طالب، طال

 .األخرى
  .الخطة التدریسیة موحدة بین شطري الطالب والطالبات 
 للقاعات. ةھناك تكافؤ في المرافق والتجھیزات، والسعة االستیعابی 

 
 (إن وجدت)إجراءات تطبیق الضوابط المؤسسیة للشراكة التعلیمیة والبحثیة . ٥

 ال توجد
 

  جھا في عملیات التطویر.االستفادة من نتائآلیات وعلى مستوى البرنامج قیاس مخرجات التعلم خطة البرنامج في  . ٦
 :التالیة المراحل وفق البرنامج مستوى على التعلم مخرجات لتقویم خطة وضعسیتم 

 
 ، وذلك من خالل:البرنامج مستوى على التعلم مخرجات توقعات تحدید :األولى المرحلة-أ
  

  البرنامج بنھایة التعلم مخرجات وقیاس تعلمھ الطالب من یتوقع ماتوضیح. 
 والمنھج في البرنامج، الدخول قبل المس�����بقة المعرفة :مثل التعلم مخرجات في المؤثرة العوامل دراس�����ة 

 الھیئات وتوقعات ،التقویم البرنامج، أس����الیب في المس����تخدمة التعلم وتقنیات التدریس وانماط الدراس����ي،
 .)العمل سوق( الخارجیة

 
 :البرنامج خطة تقویم :الثانیة المرحلة-ب
 

 على التعلم في مخرجات مقرر كل إس��ھام كیفیة وتوض��یح المقررات حس��ب الدراس��ي المنھج خطة تص��نیف 
  .البرنامج مستوى

 تقویم التعلم والمقرر، مخرجات بین ما العالقة توض��ح مفص��لة أھداف وض��ع خالل من التعلم مخرجات دعم 
 المعارف، تحدید خالل من( مخرجات التعلم لتحقیق الطالب بھ س���یقوم ما وتوض���یح مقرر، كل تعلم مخرج

 ).والكفاءات والمھارات،
 التقویمات أن من حدة للتأكد على مقرر كل فحص ویمكن .مناس���ب كفاءة مس���توى في التقویم مھام وض���ع 

 .مستوى البرنامج على المحددة التعلم مخرجات إلى وتؤدي متطابقة
 :التقویم نتائج وتحلیل جمع :الثالثة المرحلة-ج

https://dqd.ksu.edu.sa/sites/dqd.ksu.edu.sa/files/attach/dlyl_nzm_dr_ljwd1-true_arabic_qms-1.pdf
https://dqd.ksu.edu.sa/sites/dqd.ksu.edu.sa/files/attach/dlyl_nzm_dr_ljwd1-true_arabic_qms-1.pdf
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 تعزیز في الس���تخدامھا تقویمھا ویتم الدراس���ي والعام الدراس���ي الفص���ل حس���ب التقویم بیانات تجمع بحیث 

 .البرنامج
 البرنامج مستوى على التعلم مخرجات تحقیق تعكس ألنھا البرنامج نھایة مقررات على التركیز. 
 الدراس���ات مثل( المباش���رة غیر األس���الیب وتوفر الطالب، تعلم على أدلة المباش���رة التقویم أس���الیب تقدم 

 .الطالب تعلم حول منھا استنتاجات استخالص یمكن معلومات )التركیز ومجموعات المسحیة
 
 :البرنامج على التحسینات إجراءات :الرابعة المرحلة-د
 

 لدى التحص��یل الدراس��ي كان إذا والبرامج المقررات ض��من للتحس��ین المتاحة من خالل البحث عن الفرص 
 .التوقعات من أقل الطالب

 للتحسین فرصة أكبر تكون وبالتالي التحدیات، أظھرت التي التقویم مجاالت تحدید. 
 التحدیات لكل تتصدى أن یمكن التي الفعالة اإلجراءات تحدید.. 

 
 
 

 
 البرنامج جودة مصفوفة تقویم  .۷

 توقیت التقویم التقویم ةقیطر مصدر التقویم التقویم تمجاال

التدریسي جودة األداء 
 نھایة الفصل األول استطالع الطالب  والمقررات

 تقییم البرنامج
أعضاء ھیئة التدریس، 

الطالب الخریجین، جھات 
 التوظیف

 نھایة الفصل األول استطالع

تقییم مصادر التعلم 
 والمرافق والتجھیزات

أعضاء ھیئة التدریس، 
 نھایة الفصل األول  استطالع الطالب

 نھایة العام الدراسي استطالع أعضاء ھیئة التدریس  البرنامجتقییم قیادة 
تقییم أداء أعضاء ھیئة 

 التدریس
قیادات البرنامج وأعضاء 

 ھیئة التدریس
النظام الموحد لتقییم 
 نھایة العام الدراسي أعضاء ھیئة التدریس

تقاریر المقررات  الطالب وقیادات البرنامج  فاعلیة التدریس
 نھایة الفصل الدراسي واستطالع الطالب

تقییم فاعلیة الخبرة 
 نھایة الفصل الدراسي  استطالع الخریجین  الطالب الخریجین  المیدانیة

 الخ)الشراكات ....  الخدمات، التعلم،، مصادر تقویموال التدریسفاعلیة  البرنامج، (قیادة مجاالت التقویم
 .... الخ) ، المراجع المستقلالموظفین اإلداریین، البرنامج،قیادات  التدریس،ھیئة  ،ونالخریج الطالب،(  مصدر التقویم

 الخ)......... المقابالت ، الزیارات ، استطالعات الرأي، ( التقویم طریقة
 (بدایة الفصل الدراسي، نھایة العام األكادیمي ......... الخ) توقیت التقویم
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 لبرنامج ا أداءقیاس مؤشرات . ۸
 الفترة الزمنیة لتحقیق مؤشرات األداء المستھدفة ( .... ) عام

المستوى  مؤشر األداء الرمز م
 توقیت القیاس طرق القیاس المستھدف

۱ KPI-P-01  نسبة المتحقق من مؤشرات أھداف الخطة التشغیلیة
 للبرنامج. 

نھ���ای���ة الع���ام  معادلة  70%
 الدراسي

۲ KPI-P-02  نھایة الفص�����ل  استطالع %75 تقویم الطالب لجودة خبرات التعلم في البرنامج
 الدراسي

۳ KIP-P-03  نھایة الفص�����ل  استطالع %75 تقییم الطالب لجودة المقررات
 الدراسي

٤ KIP-P-04 نھایة الفص�����ل  معادلة %50 معدل االتمام الظاھري
 الدراسي

٥ KIP-P-05  نھ���ای���ة الع���ام  معادلة  %70 معدل استبقاء السنة األولى
 الدراسي

٦ KIP-P-07  توظیف الخریجین والتحاقھم ببرنامج الدراس�������ات
 العلیا. 

طالع  50% ت اس�������
 رأي

نھ���ای���ة الع���ام 
 الدراسي

۷ KIP-P-08 ال�������ج�������دول  طالب  30 معدل عدد الطالب في الصف
 الدراسي

نھایة الفص�����ل 
 الدراسي

۸ KIP-P-09  نھ���ای���ة الع���ام  استطالع %70 البرنامجتقویم جھات التوظیف لكفاءة خریجي
 الدراسي

۹ KIP-P-10 نھایة الفص�����ل  استطالع %75 رضا الطالب عن الخدمات المقدمة
 الدراسي 

 المركز الوطني للتقویم واالعتماد األكادیمي  المطلوبة من مؤشراتالبما في ذلك * 
 

   
 التوصیف بیانات اعتماد ط. 

 
  :جھة االعتماد

  الجلسة:رقم 
  الجلسة:تاریخ 
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