
 ABETخطة العمل للتقدم لشهادة االعتماد 
 

 المسؤول عن التنفيذ  الفترة الزمنية الناتج المتوقع اإلجراء

تأسيس لجنة لكل برنامج أكاديمي تسمى لجنة  -

ABET. 

 كتاب التكليف ويحدد بالمهام التالية: -
تحديد طرق وأدوات تقييم مخرجات التعلم  .1

 للبرنامج األكاديمي.
متابعة ملفات المساقات في القسم والتأكد  .2

 جاهزيتها.من 
متابعة جميع األنشطة الخاصة باعتماد  .3

ABET  .وتوثيقها 
( SSRكتابة تقرير التحليل الذاتي ) .4

 للبرنامج األكاديمي.
التنسيق مع نائب العميد إلدارة األنشطة  .5

 .ABETالخاصة بـ 

22/11/2020  رئيس القسم )مجلس القسم( - 

مراجعة طريقة كتابة مخرجات التعلم لجميع  -
دليل بناء مخرجات ( بناءا على CLOsالمساقات )

 .(1) ع الكليةق( المنشور على موCLOsالتعلم )
مراجعة النسب المئوية المخصصة لمخرجات  -

التعلم على مستوى المساق بحيث تكون مناسبة 
لطبيعة المساق ومتوافقة مع طرق التقويم 

 .)امتحانات، وظائف، مشروع، ..،الخ(
التي  (PLOsج )تحديد مخرجات تعلم البرنام -

يغطيها المساق مع مراعاة المهارات الرئيسية التي 
 يركز عليها المساق.

( بين مخرجات Mappingعمل جدول موائمة ) -

تعلم البرنامج مع جميع المساقات التي يطرحها 
 البرنامج في حال وجود تعديل عليها.

القالب المعتمد من تنظيم خطة المساق حسب  -
ABET (2) والمنشور على موقع الكلية. 

20/12/2020 (2خطة المساق حسب النموذج ) -  

 مدرس المساق -
رئيس القسم تجمع لدى  -

 األكاديمي
 ABETتراجع من قبل لجنة  -
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االمتحان وضع االمتحانات باستخدام نموذج  -
على أن تراعى  ((3) الموحد )على موقع الكلية

 نسب مخرجات التعلم عند وضع األسئلة.
 Excelتعبئة نتائج االمتحان في ملف المساق ) -

Sheet) 

خالل أسبوع بعد  (Excel) ملف المساق -
 نهاية كل امتحان

 مدرس المساق -

 
 
 
 
 
 
 

       للطلبة تحقق مخرجات التعلمعمل استبيان  -
(Exit Survey)  مخرجات التعلملتقييم مدى تحقق 

بحيث تتماثل مستويات   Google Formsباستخدام  

االستبيان التقييم وطبيعة األسئلة مع دليل إنشاء 
. )يتم اختيار شعبة (4) الموجود على موقع الكلية

 واحدة من الشعب المتعددة(.

 

 

 

 

 

من قبل  أنسخة الكترونية من االستبيان المعب -
 الطلبة.

لالستبيان )نسخة ورقية النتائج التراكمية  -
 توضع في ملف المساق بالقسم(

األسبوع األخير من 
 الدراسي صلالف
 حاضرة األخيرة(م)ال

 مدرس المساق -
 )مراجعة( ABETلجنة  -
)تجميع النسخ  رئيس القسم -

 االلكترونية(
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رفعه على ( أو  Excel Sheetإرسال ملف المساق ) -

 المجلد المشترك.
 المساق بالقسم لكل من:إرفاق نسخ ورقية في ملف   -

 )نسخة واحدة لجميع الشعب(. خطة المساق .1
حسب النموذج  محاضر االجتماعات التنسيقية .2

(6.) 
 قائمة بالعالمات النهائية لكل شعبة .3
 قائمة الحضور لكل شعبة .4
نسخة من االمتحانات وأدوات التقويم األخرى  .5

)نسخة واحدة لجميع  مع الحلول المثالية
 الشعب(.

امتحان وتشمل ثالث نسخ مصححة من كل  .6
)لجميع  أعلى عالمة والمتوسط واألدنى

 الشعب(.
)لجميع  ثالث نسخ من الوظائف المصححة .7

 الشعب(.
 Exitالنتائج التراكمية الستبيان الطلبة ) .8

Survey) 

بعد اعتماد العالمات   والورقي (Excel) ملف المساق اإللكتروني -
 النهائية

 المساقمدرس  -
 رئيس القسم -

لكل مخرج من  Focus Groupتشكيل لجنة الـ  -

 .جالبرناممخرجات تعلم 
للبرنامج إعداد جدول قياس تحقق مخرج التعلم  -

 .(5) حسب النموذج الموجود على موقع الكلية
 إعداد تقرير المالحظات على المساقات -
 .مناقشة تقارير اللجان بمجلس القسم -

 

 للبرنامججداول قياس تحقق مخرجات التعلم  -
 تقارير اللجان -
 قرار مجلس القسم -

األسبوع األول من 
 الفصل الدراسي

 أعضاء الهيئة التدريسية -
 رئيس القسم -
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وتحقق  تقييم مخرجات التعلم للبرنامج األكاديمي -
 أهداف البرنامج

الشهر األول من  تقرير مدى تحقق أهداف التعلم -
 الفصل الدراسي

 ABETلجنة  -

1/6/2021 تقرير التقييم الذاتي - (SSRالتقييم الذاتي )كتابة تقرير  -  
 ABETلجنة  -
نائب العميد لشؤون االعتماد  -

 وضبط الجودة

 

 : ذج المرفقةا النم

 علم للمساقات دليل كتابة مخرجات الت .1
 نموذج خطة المساق  .2

 لالمتحاننموذج الصفحة األولى  .3
 ( Exit Surveyتحقق مخرجات التعلم )  ناستبيانموذج  .4

 نموذج قياس تحقق مخرجات التعلم للبرنامج .5
 موذج االجتماعات التنسيقيةن .6
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