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 املهمة اخلطوات

 التاريخ املسوؤل

 

 النهاية بدء

وثائق تاهل البرنامج لالعتماد 

 االكاديمي

 

البرنامج )املوافقة على بدء  الحصول على ترخيص  البرنامج )املوافقة على بدء البرنامج( ترخيص  املرحلة االوىل

 البرنامج(

رئيسة القسم 

 +لجنة البرنامج

5/9/2019 5/12/2019 

 تشكيل لجنة  االعتماد البرامجي لبرنامج الطفولة 
تشكيل لجنة  االعتماد البرامجي لبرنامج الطفولة 

 املبكرة 

رئيسة القسم 

 +مديرة البرنامج
5/4/2018 

 مستمر

 13/11/2019 13/10/2018 لجنة البرنامج )تقرير سنتين(توصيف البرنامجمراجعة  )تقرير سنتين( توصيف البرنامج

منسقات املقررات  املقررات/تقاريرهامراجعة توصيف  توصيف املقررات/تقاريرها 

+لجنة 

البرنامج+لجنة 

مراجعة 

 التوصيفات

12/9/2018 12/10/2019 

منسقات االخبرات  مراجعة توصيفات الخبرة امليدانية /تقاريرها توصيفات الخبرة امليدانية /تقاريرها 

امليدانية  +لجنة 

البرنامج+لجنة 

12/9/2018 12/10/2019 

 الخطة الزمنية لتسليم متطلبات االعتماد االكاديمي 
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مراجعة 

 التوصيفات

 12/10/2019 12/9/2018 لجنة البرنامج اعداد مصفوفة التوافق مع االطار الوطني للمؤهالت مصفوفة التوافق مع االطار الوطني للمؤهالت  

املرحلة 

 الثانية

-أعضاء هيئة التدريس-نتائج االستبانات )الطالب

 جهات التوظيف ( والخطط التطويرية -الخريجات

أعضاء هيئة -االستبانات )الطالبتحليل نتائج 

جهات التوظيف ( والخطط -الخريجات-التدريس

 التطويرية

 

 

 20/12/2019 13/11/2018 لجنة البرنامج

لجنة االعتماد  اعداد مسودة الدراسة الذاتية االولى مسودة الدراسة الذاتية االولى 

البرامجي +لجان 

معايير التقويم 

 الذاتي

26/9/2018 

20/3/2019 

وثيقة مقاييس التقويم الذاتي والتقويم املستقل 

 االولية 

اعداد وثيقة مقاييس التقويم الذاتي والتقويم 

 املستقل االولية

لجنة االعتماد 

البرامجي +لجان 

معايير التقويم 

 الذاتي

26/9/2018 

20/3/2019 

املرحلة 

 الثالثة

ملف مجلس البرنامج االستشاري، وخطة اعداد  مجلس البرنامج االستشاري، وخطة تطوير البرنامج

 تطوير البرنامج

 20/8/2019 14/2/2019 مديرة البرنامج 

 13/11/2019 5/4/2018 لجنة البرنامج قياس مؤشرات األداء  مؤشرات األداء واملقارنة املرجعية للبرنامج

 13/11/2019 5/4/2018 البرنامجلجنة  اعداداملقارنة املرجعية للبرنامج املقارنة املرجعية للبرنامج

 20/12/2019 13/11/2018 لجنة البرنامج مراجعة ملتطلبات املقررات والبرامج وأنظمتها متطلبات املقررات والبرامج وأنظمتها

 20/12/2019 13/11/2019 لجنة البرنامج )تقريرين( مراجعة تقارير  البرنامج السنوية )تقريرين( تقارير  البرنامج السنوية

منسقات املقررات  قياس مخرجات التعلم للبرنامج واملقررات مخرجات التعلم للبرنامج واملقررات

 +لجنة البرنامج

5/4/2018 13/11/2019 
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 اخلطوات

 التاريخ املسؤول املهمة 

 
 هناية  بدء

الدراسة 

 الذاتية

 للبرنامج 

األميرة نورة واملركز الوطني للتقويم اتفاقية بين جامعة  املرحلة الرابعة

 واالعتماد

توقيع اتفاقية بين جامعة األميرة نورة واملركز الوطني للتقويم 

 واالعتماد

عمادة ضمان 

 الجودة
18/12/2018 

 مستمر

تشكيل لجنة  االعتماد البرامجي لبرنامج الطفولة املبكرة 

 واللجان الفرعية ملعايير التقويم الذاتي

لجنة  االعتماد البرامجي لبرنامج الطفولة املبكرة واللجان تشكيل 

 الفرعية ملعايير التقويم الذاتي

رئيسة القسم 

 +مديرة البرنامج
5/4/2018 

 مستمر

اجتماع مديرة البرنامج مع رئيسات اللجان ومناقشة 

 املهام

البرنامج مديرة  عقد اجتماع مديرة البرنامج مع رئيسات اللجان ومناقشة املهام

+رئيسات لجان 

 املعايير
5/5/2018 

مستمر الى 

نهاية عمل 

الدراسة 

 الذاتية

 أدلة الدراسة الذاتية  

لجنة االعتماد  تجميع أدلة الدراسة الذاتية  

البرامجي +لجان 

معايير التقويم 

 الذاتي

15/5/2018 

 مستمر

إعداد التقارير الخاصة بكل معيار وإعادة جمع األدلة 

 .املقترحة

لجنة االعتماد  .إعداد التقارير الخاصة بكل معيار وإعادة جمع األدلة املقترحة

البرامجي +لجان 

معايير التقويم 

 الذاتي

15/5/2018 

 مستمر

وضع تقديرات التقويم الذاتي لكل معيار أوال من قبل 

لجنة املعيار وثانيا من قبل لجنة املعيار ولجنة البرنامج 

 .معا

 

 

تقديرات التقويم الذاتي لكل معيار أوال من قبل لجنة املعيار  وضع

 وثانيا من قبل لجنة املعيار ولجنة البرنامج معا

لجنة االعتماد 

البرامجي +لجان 

معايير التقويم 

 الذاتي

15/5/2018 

 مستمر
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 املسودة االولى للدراسة الذاتية

 لجنة االعتماد اعداد املسودة االولى للدراسة الذاتية

البرامجي +لجان 

معايير التقويم 

 الذاتي

26/9/2018 

20/3/2019 

الرفع بالدراسة الذاتية لعمادة ضمان الجودة ملراجعتها  

 من قبل مستشار العمادة وكذلك رفعها إلى املستشارة

 .الخارجية

الرفع بالدراسة الذاتية لعمادة ضمان الجودة ملراجعتها من قبل 

إلى املستشارة مستشار العمادة وكذلك رفعها  

 الخارجية

رئيسة 

القسم+مديرة 

 البرنامج

9/5/2019 

9/5/2019 

عرض الدراسة الذاتية على مستشارين لبداء الرأي في 

 .تقرير الدراسة الذاتية وتقديم املالحظات

ارسال  الدراسة الذاتية الى مستشارين لبداء الرأي في تقرير الدراسة 

 .الذاتية وتقديم املالحظات

 رئيسة

القسم+مديرة 

 البرنامج

27/5/2019 

11/8/2019 

التعديالت املقترحة من قبل املستشارين وإرسالها للرأي 

 .املستقل

إجراء التعديالت املقترحة من قبل املستشارين وإرسالها للرأي 

 .املستقل

لجان معايير 

 التقويم الذاتي

5/9/2019 5/9/2019 

رئيسة  تشكيل لجنة مراجعة الدراسة الذاتية بعد التطوير   تشكيل لجنة مراجعة الدراسة الذاتية بعد التطوير  

القسم+مديرة 

 البرنامج

 مستمر 13/11/2019

 القراءة التحليلية للدراسة الذاتية من قبل لجنة

املراجعة النهائية والتعديل بناء على رأي املستشارين 

 والرأي املستقل

لجنةمراجعة  تعديل الدراسة الذاتية  بناء على رأي املستشارين والرأي املستقل

 الدراسة الذاتية

13/11/2019 28/11/2019 

لجنة  .إعداد الخطة التطويرية للبرنامج واعتمادها من مجلس القسم .الخطة التطويرية للبرنامج واعتمادها من مجلس القسم

البرنامج+مديرة 

 البرنامج

28/11/2019 28/11/2019 

املراجعة الثالثة والرابعة من قبل مستشار عمادة ضمان 

 .الجودة وتقديم املالحظات واالقتراحات

ملراجعة الثالثة والرابعة من قبل مستشار عمادة ضمان الجودة 

 .وتقديم املالحظات واالقتراحات

لجان معايير 

 التقويم الذاتي

28/11/2019 20/1/2020 



 
 
 
 

  

 

 

        نظام اعتماد )نظام الكتروني يتم فيه توثيق األدلة و الوثائق الستفاء متطلبات االعتماد األكاديمي ( * 

 

 املطرييأ.نادية 

 وكالة الجامعة للتطوير والجودة

 عمادة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي

Vice Rectorate of Development and Quality 

Deanship of Quality Assurance & 

 

لجان معايير التقويم  اعداد وثيقة مقاييس التقويم الذاتي والتقويم املستقل  مقاييس التقويم الذاتي والتقويم املستقل وثيقة

 الذاتي

13/11/2019 20/11/2019 

رئيسة  الرفع بالوثائق لعمادة ضمان الجودة للمراجعة والتدقيق الرفع بالوثائق لعمادة ضمان الجودة للمراجعة والتدقيق 

القسم+مديرة 

 البرنامج

21/1/2020 21/1/2020 

رئيسة  اجراء التعديل النهائي والرفع للمركز الوطني لالعتماد .التعديل النهائي والرفع للمركز الوطني لالعتماد 

القسم+مديرة 

 البرنامج

26/1/2020 26/1/2020 

 12/2/2019 12/2/2019 رئيسة القسم العتماد (موقع رسميااعداد نموذج طلب التقدم  نموذج طلب التقدم العتماد (موقع رسميا 

 يحدد الحقا يحدد الحقا   واإلعداد للزيارة النهائية )عن ُبعد( زيارة التحقق  

زيارة فريق املراجعة من املركز الوطني للتقويم واالعتماد   

 االكاديمي

 يحدد الحقا يحدد الحقا  


