
 

 س.العجمي
 

 هـ1442 يبية للعامر البرامج التد

 اسم البرنامج م
تاريخ انعقاد 

 البرنامج
 الفئة املستهدفة

عدد 

 الحضور 
 الجهة املنظمة للبرنامج مكان انعقاد البرنامج مقدم البرنامج

1 

 

تأهيل البرامج لزيارة  االعتماد من قبل املراجعين 

 الخارجين

 هـ1442/ 1/  25

 م2020 /9/ 13

 الطفولة –أعضاء برامج ) اللغة العربية 

 –طب وجراحة الفم واالسنان  –املبكرة 

 العلوم في -طب وجراحة –دكتور صيدلي 

 –تصميم األزياء والنسيج  –التمريض 

افيكي  -اءاألحي -الفيزياء -التصميم الجر

اللغة  –العلوم الرياضية  –الكيمياء 

الخدمة –اللغة الفرنسية  –اإلنجليزية 

 االجتماعية(

 أ.د. لؤي أبوصالح 250

 عن ُبعد 

على صفحة عمادة ضمان 

الجودة واالعتماد األكاديمي 

 على البالك بورد

عمادة ضمان الجودة واالعتماد 

 األكاديمي

 اللمحات الهامة لالستعداد لزيارة فريق املراجعة   2
 هـ1442 /1/  28

 م9/2020/  16

املستهدفةالفئة   

 مديرات البرامج

 أعضاء لجان الجودة

املهتمين بالجودة من أعضاء الهيئة 

 التعليمية

 د. ريم السويلم 229

 عن ُبعد 

على صفحة عمادة ضمان 

الجودة واالعتماد األكاديمي 

 على البالك بورد

عمادة ضمان الجودة واالعتماد 

 األكاديمي

 التقرير السنوي توصيف البرنامج األكاديمي وإعداد  3

28-29  /1 /

 هـ1442

16- 17  /9 /

 م2020

الجودة لجان  

البرامج مديرات  

الداخليات املراجعات  

التعليمية الهيئة أعضاء  

 د. سلوى رشدي 14
 عن ُبعد 

 برنامج الزوم 
 بالتعاون مع عمادة التطوير األكاديمي

 فن االعتماد 4
 هـ1442 /2/  3

 م9/2020/  20
 أ.د. لؤي أبوصالح 147 مديرات البرامج التعليمية 

 عن ُبعد 

على صفحة عمادة ضمان 

الجودة واالعتماد األكاديمي 

 على البالك بورد

عمادة ضمان الجودة واالعتماد 

 األكاديمي

 مخرجات تعلم  البرنامج  5
 هـ1442/ 2/  10

 م2020 /9/  27
 أبوصالحأ.د. لؤي  140 التعليمية البرامج مديرات

 عن ُبعد 

على صفحة عمادة ضمان 

الجودة واالعتماد األكاديمي 

 على البالك بورد

عمادة ضمان الجودة واالعتماد 

 األكاديمي



 

 س.العجمي
 

 هـ1442 يبية للعامر البرامج التد

 اسم البرنامج م
تاريخ انعقاد 

 البرنامج
 الفئة املستهدفة

عدد 

 الحضور 
 الجهة املنظمة للبرنامج مكان انعقاد البرنامج مقدم البرنامج

 صياغة الرؤية والرسالة واألهداف  6
 هـ1442/ 2/ 11

 م2020/ 9/  28

 العميدات

األقسام رئيسات  

البرامج مديرات  

الداخليات املراجعات  

التعليمية الهيئة أعضاء  

 د. أريج الدباس ي 15
 عن ُبعد 

 برنامج الزوم 
 بالتعاون مع عمادة التطوير األكاديمي

7 
Accreditation as a Launching Pad for 

Improvement 

 ه         1442/ 2/ 12

 م2020/ 9/ 29
 عن ُبعد بولر د. جيفري  15 املهتمين بالعمل في مجال الجودة 

التعليم بالتعاون مع هيئة تقويم 

 والتدريب

 تصنيف بلوم لصياغة مخرجات التعلم  8
 هـ1442/ 2/  17

 م2020 / 10/  4
 أ.د. لؤي أبوصالح 131 مديرات البرامج التعليمية

 عن ُبعد 

على صفحة عمادة ضمان 

الجودة واالعتماد األكاديمي 

 على البالك بورد

عمادة ضمان الجودة واالعتماد 

 األكاديمي

 التعلم على مستوى املقرر صياغة نواتج  9
 هـ1442 /2/  17

 م2020 /10/ 4

 لجان الجودة

 مديرات البرامج

 املراجعات الداخليات

 أعضاء الهيئة التعليمية

 د. مريم الحوشاني 30
 عن ُبعد 

 برنامج الزوم 
 بالتعاون مع عمادة التطوير األكاديمي

10 
تهيئة البرامج املتقدمة على االعتماد األكاديمي لزيارة 

 التحقق من املركز الوطني للتقويم واالعتماد األكاديمي 

 هـ،2/1442/  19

 م2020 /10/  6

 املتقدمة بالبرامج الجودة لجان أعضاء

البرامجي لالعتماد  
 د. أريج الدباس ي 30

 عن ُبعد 

 برنامج الزوم 
 األكاديمي بالتعاون مع عمادة التطوير 

 وإعداد التقرير السنوي وفق النماذج املعتمدة  11

20-21 /2/ 

 هـ1442

7- 8  /10/ 

 م2020

الجودة لجان  

البرامج مديرات  

الداخليات املراجعات  

التعليمية الهيئة أعضاء  

 د. سلوى رشدي 19
 عن ُبعد 

 برنامج الزوم 
 بالتعاون مع عمادة التطوير األكاديمي

 مقياس التقييم   12
 هـ1442 /2/  24

 م10/2020/  11
 أ.د. لؤي أبوصالح 168 مديرات البرامج التعليمية

 عن ُبعد 

على صفحة عمادة ضمان 

الجودة واالعتماد األكاديمي 

 على البالك بورد

عمادة ضمان الجودة واالعتماد 

 األكاديمي



 

 س.العجمي
 

 هـ1442 يبية للعامر البرامج التد

 اسم البرنامج م
تاريخ انعقاد 

 البرنامج
 الفئة املستهدفة

عدد 

 الحضور 
 الجهة املنظمة للبرنامج مكان انعقاد البرنامج مقدم البرنامج

 ضمان جودة البحث العلمي في الجامعات السعودية  13
 هـ 1442/ 2/  26

 هـ1442/ 10/ 12

 العلمي البحث عمادة قادات

 العليا الدراسات عمادة

 بالكليات العلمي البحث وكيالت

 البحثية املراكز 

 الداخليات املراجعات

 الهيئة أعضاء من الجودة ممارسات

 التعليمية

 د. ابتسام الزعبي 12
 عن ُبعد 

 برنامج الزوم 
 األكاديميبالتعاون مع عمادة التطوير 

14 
إعداد توصيف املقرر والخبرة امليدانية على النماذج 

 املعتمدة 

26-27 /2 /

 هـ1442

الجودة لجان  

البرامج مديرات  

الداخليات املراجعات  

التعليمية الهيئة أعضاء  

 د. عنود الحمد 23
 عن ُبعد 

 برنامج الزوم 
 بالتعاون مع عمادة التطوير األكاديمي

15 
 

 صفات الخريجين

 هـ1442 /3/  8

 م2020 /10/ 25
 أ.د. لؤي أبوصالح 118 مديرات البرامج التعليمية

 عن ُبعد 

على صفحة عمادة ضمان 

الجودة واالعتماد األكاديمي 

 على البالك بورد

عمادة ضمان الجودة واالعتماد 

 األكاديمي

16 
إعداد توصيف املقرر والخبرة امليدانية على النماذج 

 املعتمدة

 هـ1442 /3/  12

29 /10/ 

 م2020

الجودة لجان  

البرامج مديرات  

الداخليات املراجعات  

التعليمية الهيئة أعضاء  

 د.خيرية القحطاني 23
 عن ُبعد 

 برنامج الزوم 
 بالتعاون مع عمادة التطوير األكاديمي

 مؤشرات االداء الرئيسية 17
 هـ3/1442/ 18

 م11/2020/  4
 . لؤي أبوصالحأ.د 145 مديرات البرامج التعليمية

 عن ُبعد 

على صفحة عمادة ضمان 

الجودة واالعتماد األكاديمي 

 على البالك بورد

عمادة ضمان الجودة واالعتماد 

 األكاديمي

  للبرنامجوالدراسة الذاتية إعداد  التقويم الذاتي  18
هـ 1442/ 3/ 25  

11  /11/  

 مديرات البرامج

 املراجعات الداخليات
 د. ريم السويلم  23

 عن ُبعد 

على صفحة عمادة ضمان 

عمادة ضمان الجودة واالعتماد 

 األكاديمي



 

 س.العجمي
 

 هـ1442 يبية للعامر البرامج التد

 اسم البرنامج م
تاريخ انعقاد 

 البرنامج
 الفئة املستهدفة

عدد 

 الحضور 
 الجهة املنظمة للبرنامج مكان انعقاد البرنامج مقدم البرنامج

م2020 التعليميةأعضاء الهيئة   الجودة واالعتماد األكاديمي  

 على البالك بورد

19 
 إثر  التعليمية للبرامج التعلم مخرجات تحقيق ممكنات

 التعليم نمط تطبيق

 

 هـ1442/ 3/  26

 م11/2020/  12

من أعضاء الهيئة  املهتمين بالجودة

 التعليمية بالجامعة
 د. هيام العوفي 97

 عن ُبعد 

على صفحة عمادة ضمان 

الجودة واالعتماد األكاديمي 

 على البالك بورد

عمادة ضمان الجودة واالعتماد 

 األكاديمي

 ُبعد عن التعليم أساسيات 20
 هـ1442/ 3/  26

 م11/2020/  12

 الهيئة أعضاء من بالجودة املهتمين

بالجامعة التعليمية  
 د. أآلء الحمدان 32

 عن ُبعد 

على صفحة عمادة ضمان 

الجودة واالعتماد األكاديمي 

 على البالك بورد

عمادة ضمان الجودة واالعتماد 

 األكاديمي

 برنامج ممارس جودة أكاديمي 21
 ه1442/ 4/ 22

 م2020/ 12/  7
ــ 8 أعضاء اللجان االستشارية   ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ــ  عن ُبعد ــ

بالتعاون مع هيئة تقويم التعليم 

 والتدريب

 برنامج مراجع إعداد املراجع األكاديمي 22
 ه1442 /4/  28

 م2020 12/ 13

االستشارية اللجان أعضاء  

 املراجعات الداخليات بالجامعة

ميالحاصالت على برنامج ممارس جودة أكادي    

ــ 14 ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ــ  عن ُبعد ــ
بالتعاون مع هيئة تقويم التعليم 

 والتدريب

23 
 اإلتقاننورة  فعالية ضمن ورش 

 توصيف وتقرير املقرر الدراس ي من اإلعداد إلى االتقان

  

ـــ   4/ 30 ــ /  5/ 1ـ

 هـ1442

15-16  /12 / 

 م2020

 جزر  محمد. د 22 أعضاء الهيئة التعليمية 
 عن ُبعد 

 برنامج الزوم 
 بالتعاون مع عمادة التطوير األكاديمي

24 
معايير ضمان الجودة في برامج الدراسات العليا 

 "TPg-01ومتطلبات تحقيقها"

 هـ1442 /5/ 14

 م2020/ 12/ 29

 قادات الدراسات العليا

وكيالت الدراسات العليا والبحث العلمي 

 بالكلية

 مديرات برامج الدراسات العليا

 املراجعات الداخليات

 الحلو بسمة. د 24
 عن ُبعد 

 برنامج الزوم 
 بالتعاون مع عمادة التطوير األكاديمي



 

 س.العجمي
 

 هـ1442 يبية للعامر البرامج التد

 اسم البرنامج م
تاريخ انعقاد 

 البرنامج
 الفئة املستهدفة

عدد 

 الحضور 
 الجهة املنظمة للبرنامج مكان انعقاد البرنامج مقدم البرنامج

 
مراجعة عملية لنواتج التعلم على مستوى البرامج 

 ملصفوفة مراجعة
ً
 واملقررات وفقا

 هـ1442/ 6/ 20

 م2021/ 2/ 2

 مديرات البرامج 

 أعضاء لجان الجودة 

أعضاء الهيئة املهتمين بالجودة من 

 التعليمية

17 
 د. خلود آل الشيخ

 د. محمد الفهيد
 عن ُبعد

بالتعاون مع هيئة تقويم التعليم 

 والتدريب

 
تهيئة البرامج املتقدمة على االعتماد األكاديمي لزيارة 

 التحقق من املركز الوطني للتقويم واالعتماد األكاديمي

 هـ1442/   26/6

 م2021/ 2/  8

الجودة بالبرامج املتقدمة أعضاء لجان 

 لالعتماد البرامجي ) كلية الفنون (
 د. أريج الدباس ي 25

 عن ُبعد 

 برنامج الزوم 
 بالتعاون مع عمادة التطوير األكاديمي

 

التدريب على استخدام نظام إدارة الجودة اإللكتروني 

 )جدير(

 الجزء األول 

 األكاديميإعداد البرنامج ، املنهاج الدراس ي ، االعتماد 

28-29  /6 /

 هـ1442

10-11  /2  /

 مديرات البرامج م2021

 وكيالت الجودة
 د. غادة إمام 35

 عن ُبعد 

 برنامج الزوم 
 بالتعاون مع عمادة التطوير األكاديمي

 

التدريب على استخدام نظام إدارة الجودة اإللكتروني 

 )جدير(

 الجزء الثاني

 االعتماد األكاديميمؤشرات األداء ، دائرة التقييم ، 

 هـ1442/ 7/  5-6

17-18  /2  /

 م2021

 صياغة الرؤية والرسالة واالهداف 
 هـ1442/ 6/  29

 م2021/  2/  11
 د. أريج الدباس ي 20 أعضاء الهيئة التعليمية  

 عن ُبعد 

 برنامج الزوم 
 بالتعاون مع عمادة التطوير األكاديمي

 

الجودة اإللكتروني  التدريب على استخدام نظام إدارة

 )جدير(

 باللغة  اإلنجليزية

12-13  /7  /

 هـ1442

24-25  /2 /

 م2021

 د. حنان كرامتي 26 أعضاء الهيئة التعليمية
 عن ُبعد 

 برنامج الزوم 
 بالتعاون مع عمادة التطوير األكاديمي

 

التدريب على استخدام نظام إدارة الجودة اإللكتروني 

 )جدير(

 باللغة اإلنجليزية

16-17  /7  /

 هـ1442

ـــ 2/  28 ـــ / 3/ 1/  ـ

 م2021

 د. نجاح السبيعي 45 أعضاء الهيئة التعليمية
 عن ُبعد 

 برنامج الزوم 
 بالتعاون مع عمادة التطوير األكاديمي

ــــــ 10ى أعضاء الهيئة التعليمية الحاصالت عل/ 7/ 25 -23 مراجع الجودة األكاديمي  ـــ ــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ــ بالتعاون مع هيئة تقويم التعليم  عن ُبعد ــ



 

 س.العجمي
 

 هـ1442 يبية للعامر البرامج التد

 اسم البرنامج م
تاريخ انعقاد 

 البرنامج
 الفئة املستهدفة

عدد 

 الحضور 
 الجهة املنظمة للبرنامج مكان انعقاد البرنامج مقدم البرنامج

 هـ1442

 م2021/ 3/ 7-9

الجودة األكاديميشهادة ممارس   والتدريب 

 مطورو أسئلة االختبارات 

24-26 /7 /

 هـ1442

 م2021/ 3/ 8-10

 مديرات البرامج 

 أعضاء لجان الجودة 

املهتمين بالجودة من أعضاء الهيئة 

 التعليمية

ــ 9 ــ ـــ ــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ــ  عن ُبعد ــ
بالتعاون مع هيئة تقويم التعليم 

 والتدريب

 
التدريب على استخدام نظام إدارة الجودة اإللكتروني 

 )جدير(

26-27 /7  /

 هـ1442

10-11  /3  /

 م2021

 د. غادة إمام 26 أعضاء الهيئة التعليمية
 عن ُبعد 

 برنامج الزوم 
 عمادة التطوير األكاديميبالتعاون مع 

 دور الجامعات في زيادة معدالت توظيف الخريجين 

 هـ1442/  8/  1-2

14-15  /3 /

 م2021

 قادات 

 رئيسات األقسام 

 مديرات البرامج 

 ممارس ي الجودة 

 د. نجوى الالفي 16
 عن ُبعد 

 برنامج الزوم 
 بالتعاون مع عمادة التطوير األكاديمي

 االختباراتمطورو أسئلة  

 هـ1442/ 8/ 2-4

15-17 /3 /

 م2021

 مديرات البرامج 

 أعضاء لجان الجودة 

املهتمين بالجودة من أعضاء الهيئة 

 التعليمية

ــ 10 ــ ـــ ــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ــ  عن ُبعد ــ
بالتعاون مع هيئة تقويم التعليم 

 والتدريب

 ممارس الجودة األكاديمي 

 هـ1442/ 8/  1-4

14- 17 /3 /

 م2021

 مديرات البرامج 

 أعضاء لجان الجودة 

املهتمين بالجودة من أعضاء الهيئة 

 التعليمية

ــــــ 11 ــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ــ  عن ُبعد ــ
بالتعاون مع هيئة تقويم التعليم 

 والتدريب

 

 

 ( PLOsتقييم نواتج تعلم البرنامج ) 

Assessment of Program Lerning Outcomes(PLOs 

 هـ1442/ 8/ 3

 م2021/ 3/ 16

 مديرات البرامج 

 أعضاء لجان الجودة 

املهتمين بالجودة من أعضاء الهيئة 

 عن ُبعد أ.د. نهلة قهوجي 15
بالتعاون مع هيئة تقويم التعليم 

 والتدريب



 

 س.العجمي
 

 هـ1442 يبية للعامر البرامج التد

 اسم البرنامج م
تاريخ انعقاد 

 البرنامج
 الفئة املستهدفة

عدد 

 الحضور 
 الجهة املنظمة للبرنامج مكان انعقاد البرنامج مقدم البرنامج

 التعليمية (

 
التدريب على استخدام نظام إدارة الجودة اإللكتروني 

 )جدير(

 هـ1442/ 8/ 8-9

21-22  /3 /

 م2021

 د. سارة العيوني 17 أعضاء الهيئة التعليمية 
 عن ُبعد 

 برنامج الزوم 
 بالتعاون مع عمادة التطوير األكاديمي

 عتماد البرامجيال قسام العلمية في تحقيق األدور قيادات ا 

10-11  /8  /

 هـ1442

23-24  /3  /

 م2021

 رئيسات األقسام

 مديرات البرامج

 املراجعات الداخليات 

ممارسات الجودة من أعضاء الهيئة 

 التعليمية 

 د. ريم السويلم  14
 عن ُبعد 

 برنامج الزوم 
 بالتعاون مع عمادة التطوير األكاديمي

 مطورو أسئلة االختبارات 

16-18 /8 /

 هـ1442

29-  31 /3 /

 م2021

 مديرات البرامج 

 أعضاء لجان الجودة 

املهتمين بالجودة من أعضاء الهيئة 

 التعليمية

ــ 9 ــ ـــ ــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ــ  عن ُبعد ــ
بالتعاون مع هيئة تقويم التعليم 

 والتدريب

 مراجع الجودة األكاديمي 

22- 24 /8 /

 هـ1442

 م2021/ 4/ 4-6

أعضاء الهيئة التعليمية الحاصالت على 

 شهادة ممارس الجودة األكاديمي
ــ 10 ـــ ــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ــ  عن ُبعد ــ

بالتعاون مع هيئة تقويم التعليم 

 والتدريب

 ممارس الجودة األكاديمي 

22-25  /8 /

 هـ1442

 م2021/ 4/ 7 -4

 مديرات البرامج 

 أعضاء لجان الجودة 

املهتمين بالجودة من أعضاء الهيئة 

 التعليمية 

ــــــ 11 ــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ــ  عن ُبعد ــ
بالتعاون مع هيئة تقويم التعليم 

 والتدريب

 إعداد تقرير الجودة الشاملة 
 هـ 1442/ 8/  23

 م2021/  4/  5

 وكيالت التطوير والجودة 

 مديرات البرامج 

 رئيسات األقسام التعليمية

 د. سلوى رشدي 29
 عن ُبعد 

 برنامج الزوم 
 بالتعاون مع عمادة التطوير األكاديمي

 مطورو أسئلة االختبارات 
23-25 /8 /

 هـ1442

 مديرات البرامج 

 أعضاء لجان الجودة 
ــ 10 ــ ـــ ــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ــ  عن ُبعد ــ

بالتعاون مع هيئة تقويم التعليم 

 والتدريب



 

 س.العجمي
 

 هـ1442 يبية للعامر البرامج التد

 اسم البرنامج م
تاريخ انعقاد 

 البرنامج
 الفئة املستهدفة

عدد 

 الحضور 
 الجهة املنظمة للبرنامج مكان انعقاد البرنامج مقدم البرنامج

املهتمين بالجودة من أعضاء الهيئة  م2021/ 4/ 5-7

 التعليمية

افق   هـ1442رمضان  18حتى   إجمالي املقاعد التدريبية  م2021أبريل 30  املو

 بأن التدريب مستمر خالل فترة الصيف وذلك للبرامج املقدمة بالتعاون مع هيئة تقويم التعليم والتدريب ( 1994  ) 
ً
 علما

ً
 تدريبيا

ً
 مقعدا

 


