
 

( 7السياسات املعتمدة من اللجنة الدائمة للخطط والنظم الدراسية يف االجتماع )

هـ الستحداث ومواءمة وقياس خصائص اخلرجيني وخمرجات 26/04/1443بتاريخ 

 التعلم على مستوى الربامج، وعلى مستوى اجلامعة

املختص (، ويقوم القسم العلمي PGA’sيكون لكل برنامج أكادميي خصائص خرجيني ) .1

 مبراجعتها وحتديثها دوريًا، وفقًا ملتطلبات سوق العمل.

( لكل برنامج PGA’s( وخصائص اخلرجيني )PLO’sجيب أن تكون خمرجات التعلم ) .2

( ومع خصائص خرجيي اجلامعة ILO’sأكادميي متوائمة مع خمرجات تعلم اجلامعة )

(IGA’s.) 

ادميي من خالل جملس ( لكل برنامج أكPGA’sجيب اعتماد خصائص اخلرجيني ) .3

 القسم وجملس الكلية.

جيب أن يرفع القسم العلمي املختص إىل إدارة اخلطط والربامج الدراسية بأي تغيري على  .4

( لكل برنامج أكادميي، واعتماد التغيريات من اللجنة PGA’sخصائص اخلرجيني )

 الدائمة للخطط والنظم الدراسية.

خصائص خرجيي الربنامج األكادميي جيب أن يعلن القسم العلمي املختص عن  .5

(PGA’s.وإعالم أعضاء هيئة التدريس يف الربنامج بها، وتوعية الطالب حوهلا ،) 

 

 (2من  1)صفحة 

  



 

قوم وكالة الكلية للجودة )وفق التوصيف الوظيفي لوكالة الكلية للجودة( بالتنسيق ت .6

( PLO’sمع عمادة اجلودة واالعتماد األكادميي لقياس مدى حتقق خمرجات التعلم )

( لكل برنامج أكادميي، حيث تيسر عمادة اجلودة PGA’sصائص اخلرجيني )وخ

واالعتماد األكادميي استخدام طرق قياس مباشرة )مثل: نظام نواتج اإللكرتوني( وطرق 

أشهر  6للخرجيني اجلدد خالل -قياس غري مباشرة )مثل: استبيان خصائص اخلرجيني 

، و outgoing studentsسنة األخرية لطالب ال-املعدل  PESمن التخرج، و استبيان 

( املعدل، وتقارير استطالعات رأي أرباب العمل حول alumniاستبيان اخلرجيني )

خصائص اخلرجيني لكل برنامج وفق احتياجات سوق العمل( وذلك لقياس مدى حتقق 

 ( لكل برنامج أكادميي.PGA’s( وخصائص اخلرجيني )PLO’sخمرجات التعلم )

لعلمي املختص إرفاق تقرير قياس خصائص خرجيي الربنامج جيب على القسم ا .7

(PGA’s( مع التقرير السنوي للربنامج )APR.) 

تقوم وكالة الكلية للجودة )وفق التوصيف الوظيفي لوكالة الكلية للجودة( مبراجعة  .8

( PGA’sالتقرير السنوي للربنامج وفق نتائج حتقق خصائص خرجيي الربنامج )

 لتحسني املناسبة من قبل القسم العلمي املختص.وتشرف على وضع خطة ا

تقوم عمادة اجلودة واالعتماد األكادميي بقياس مدى حتقق خمرجات تعلم اجلامعة  .9

(ILO’s( وخصائص خرجيي اجلامعة )IGA’s وتزود وكالة اجلامعة للشؤون ،)

( وخصائص ILO’sاألكادميية بتقرير دوري عن مدى حتقق خمرجات التعلم )

 ( على مستوى اجلامعة.IGA’sاخلرجيني )

 

 (2من  2)صفحة 

  



 

خمطط اخلطوات اإلجرائية الستحداث ومواءمة وقياس وتقويم خصائص اخلرجيني 

 للربامج األكادميية

 

 


