
 

  (NCAAA)الوطني األكاديمي  االعتماد
 االعتماد الوطني المؤسسي  .١

حصلت جامعة امللك سعود على االعتماد األكادميي املؤسسي من اهليئة الوطنية للتقومي 
  م.٢٠١٧م اىل أبريل ٢٠١٠للفرتة من مايو  (NCAAA)كادميي ألواالعتماد ا

 
 االعتماد الوطني البرامجي .٢

الكليات الحاصلة على االعتماد األكاديمي الوطني من الهيئة الوطنية للتقويم ) ١جدول (
 (NCAAA)واالعتماد األكاديمي 

مدة 
 االعتماد

 م الكلية امجنالبر  تاريخ اإلعتماد

 سنوات ٧
الى  ٢٠١٠من مايو 
 م ٢٠١٧ابريل 

 ١ الطب الطب والجراحة

 سنوات ٤
الى  ٢٠١١من مايو 
 م٢٠١٥ابريل 

 ٢ طب االسنان طب االسنان

 سنوات ٤
الى  ٢٠١١من مايو 
 م ٢٠١٥ابريل 

 ٣ اآلداب اللغة العربية و ادابها

 سنوات ٧
الى  ٢٠١١من مايو 
 م ٢٠١٨ابريل 

المجتمع  االجهزة الطبية .١
 بالرياض

٤ 

 سنوات ٤
الى  ٢٠١١من مايو 
 م ٢٠١٥ابريل 

 علوم الحاسب .٢

 سنوات ٤
الى  ٢٠١١من مايو 
 م ٢٠١٥ابريل 

العلوم  .٣ االدارة املالية .١

 ادارة املوارد البشرية .٢ اإلدارية
 ادارة مبيعات .٣
 ادارة اعمال التأمني .٤

 سنوات ٤
الى  ٢٠١٣من مايو 
 م٢٠١٧ابريل 

 ٥ األعمالإدارة  اإلدارة



 

 
 وعدد البرامج المعتمدة الوطنيالكليات الحاصلة على االعتماد االكاديمي  

 
وفي انتظار قرار االعتمادبالهيئة الوطنية فريق المراجعة من زيارة البرامج تم لها ) ٢جدول (  

 تاريح الزيارة البرنامج
  معهد اللغة العربية

 لتدريب معلمي اللغة العربية لغري الناطقني به.برنامج الدبلوم العايل  .١

 الدبلوم العايل   ددري  اللغة العربية لغري الناطقني با. .٢

 
 ه١٦/٧/١٤٣٥-١١

 كلية إدارة االعمال
 االقتصادبرنامج  -۱

 
  ه٢٠/٤/١٤٣٥-١٦

 كلية الهندسة
 اهلندسة املدنية. -١
  اهلندسة امليكانيكية. -٢
 اهلندسة الكيميائية. -٣

 هـ٩/٧/١٤٣٥-٥

 برامج ٦العدد اإلجمالي: 
 
 

 الطب
۱ 

 المجتمع 
٦ 

 طب 
 األسنان

۱ 

 اآلداب
۱ 

 إدارة 
 األعمال

۱ 

 عدد البرامج



 

  
 من فريق المراجعة بالهيئة الوطنيةالخارجية لها الزيارة  تتمالتي برامج ال

 وفي انتظار قرار االعتماد 
 

برامج استوفت المحكات وتم استيفاء المالحظات والتوصيات الواردة في ) ٣جدول (
 وتحديد موعد زيارة فريق المراجعةلتأهل اتقاريير الهيئة وفي انتظار قرار 

 البرنامج الكلية
 برنامج علم املعلومات كلية اآلداب .١

 برنامج التمريض كلية التمريض .٢

 برنامج التخطيط العمراين كلية العمارة والتخطيط .٣

 برنامج الصيدلة كلية الصيدلة .٤

كلية علوم االغذية  .٥

 والزراعة

 برنامج االنتاج النبايت. -١
 احليواين.برنامج االنتاج  -٢
 برنامج علوم االغذية والتغذية. -٣
 برنامج علوم الرتبة. -٤
 برنامج وقاية النبات. -٥
 برنامج قسم االقتصاد الزراعي -٦
 برنامج اهلندسة الزراعية. -٧

 كلية إدارة االعمال
۱ 

 كلية الهندسة
۳ 

 معهد اللغة العربية 
۲ 

 عدد البرامج



 

 برنامج املالية كلية إدارة االعمال .٦
 برنامج ١٢العدد اإلجمالي: 

 

 

  

 الوطنيةاستوفت المحكات والتوصيات الواردة في تقاريير الهيئة التي برامج ال
 الخاجية المراجعةفريق وفي انتظار قرار التأهل وتحديد موعد زيارة 

 
  

كلية اآلداب   
۱ 

 كلية التمريض
۱ 

كلية العمارة والتخطيط   
۱ 

 كلية الصيدلة
۱ 

 كلية علوم االغذية والزراعة
٦ 

 كلية إدارة االعمال
۱ 



 

برامج بصدد استيفاء المالحظات والتوصيات الواردة في تقارير الهيئة الوطنية) ٤جدول (  

 

 البرنامج الكلية
 االعالم.برنامج  -۱ كلية اآلداب .١

 كلية السياحة واالثار .٢
 برنامج االثار. -١
 برنامج االدارة السياحة والفندقية. -٢
 برنامج إدارة موارد الرتاث واالرشاد السياحي. -٣

 احملاسبة. -١ كلية إدارة االعمال .٣
 برنامج التسويق. -٢

 اللغة االجنليزية. -١ كلية اللغات والترجمة .٤
 اللغة الفرنسية. -٢

 كلية العلوم .٥

 احليوانبرنامج علم  -١
 الرياضيات -٢
 األحصاء -٣
 حبوث العمليات -٤
 اجليوفيزياء -٥

 كلية الهندسة .٦

 ة.يندسة املساحاهل -١
 اهلندسة الصناعية -٢
 اهلندسة الكهربائية -٣
 هندسة البرتول والغاز الطبيعي -٤

 امجنبر  ١٧العدد اإلجمالي: 
 

  



 

 

  
 الواردة في تقارير الهيئة الوطنيةبصدد استيفاء المالحظات والتوصيات التي برامج ال     

 

 برامج تم الرفع بمتطلبات التأهل لالعتماد وفي انتظار تقويم متطلبات التأهل من الهيئة الوطنية) ٥جدول (

 البرنامج الكلية
 
 
 

 كلية اللغات والترجمة

 اللغة العربية. -١
 اللغة الرتكية. -٢
 اللغة الفارسية. -٣
 اللغة اليابانية. -٤
 اللغة االسبانية. -٥
 اللغة االملانية. -٦

 الكيمياء احليوية -١ كلية العلوم
 اجليولوجيا -٢

 برنامج ٨العدد اإلجمالي: 
 

كلية اآلداب   
۱ 

 كلية السياحة واالثار
۳ 

 كلية إدارة االعمال
۲ 

كلية اللغات والترجمة   
۲ 

 كلية العلوم 
٥ 

كلية الهندسة   
٤ 

 عدد البرامج



 

  
 

تعمل على اعداد الدراسة الذاتية ومتطلبات التأهل للحصول على االعتماد التي كليات ال
 الوطني

 

 العلوم
۷ 

 العلوم الطبية التطبيقية
۱۲ 

 التربية
٦ 

علوم الحاسب 
 والمعلومات

٥ 

 الحقوق 
 والعلوم السياسية

۲ 

 الدراسات التطبيقية
 وخدمة المجتمع  

8 

 اآلداب
٤ 

 الخدمات الطبية 
 الطارئة

۱ 

 علوم الرياضة 
 والنشاط البدني

۱ 

 عدد البرامج


