
 هـ١٤٣٤/١٤٣٥الكليات والبرامج الحاصلة على االعتماد األكاديمي بنهاية عام 
  كليات الجامعة الحاصلة على االعتماد األكاديمي الدولي

كلية باجلامعة على االعتماد األكادميي   ١٧هـ حصلت ١٤٣٤/١٤٣٥بنهاية العام اجلامعي 
امج دبلوم) من هيئات نبر  ١٧برنامج بكالوريوس و ٦٧برنامج ( ٨٤الدويل  لرباجمها األكادميية لـ 

 دولية لالعتماد األكادميي يف كل من الواليات املتحدة االمريكية و أوروبا.
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 النسبة المئوية لعدد البرامج التي حصلت على االعتماد األكاديمي الدولي في
 كليات الجامعة المختلفة  

 

 
 
 
 
 
 
 

 الكليات االنسانية الكليات العلمية الكليات الصحية الكليات المجتمعية

100% 

72% 
79% 81% 

14 13 

29 26 

14 18 

37 
32 

 مجموع عدد البرامج  عدد البرامج المعتمدة النسبة المئوية للبرامج المعتمدة

 برامج الدبلوم برامج دبلوم عالي برامج البكالوريوس

84 

2 15 

67 

2 15 

 عدد البرامج المعتمدة مجموع عدد البرامج

 )دبلوم –دبلوم عالي -عدد البرامج التي حصلت على االعتماد األكاديمي الدولي (بكالوريوس



 
 والدبلوم الكليات الحاصلة على االعتماد االكاديمي الدولي لبرامج مرحلة البكالوريس) ١جدول (

 تاريخ االعتماد
شعار هيئة 
 االعتماد

 الكلية هيئة االعتماد

 المجلس األمريكي للتعليم المهني  ٢٠١٠يونيو 
(COE) 

 المجتمع بالرياض .۱

 ٢٠١٠يوليو 
 

مجلس االعتماد األمريكي للهندسة 
 والتقنية

(ABET) 

 الهندسة .۲

 المعهد الزراعي الكندي  ٢٠١٠اغسطس
(AIC) 

علوم االغذية و  .۳
 الزراعة

 المجلس الكندي العتماد برامج الصيدلة  ٢٠١١مارس 
 (CCAPP) 

 الصيدلة .٤
  ٢٠١٣يونيو 

األمريكي للتعليم مجلس االعتماد 
 الصيدلي

(ACPE) 

 ٢٠١١ابريل 
 

هيئة االعتماد للبرامج الدراسية في 
الهندسة والمعلوماتية والعلوم الطبيعية 

 ألمانيا-والرياضيات
(ASIIN e.V.) 

 العلوم .٥

 اتحاد تعليم طب األسنان في أوروبا  ٢٠١١سبتمبر 
(ADEE) 

 طب االسنان .٦

 
 ٢٠١١مايو 

 
 

األلمانية للبرامج الدراسية هيئة االعتماد  
 ألمانيا-في العلوم الصحية واالجتماعية

(AHPGS) 

 التمريض .۷

  ٢٠١١مايو 
هيئة االعتماد األلمانية للبرامج الدراسية 

 في العلوم الصحية واالجتماعية
  (AHPGS)  

العلوم الطبية  .۸
 التطبيقية



 
 ٢٠١٢سبتمبر 

 

مجلس االعتماد األمريكي للهندسة 
 والتقنية 

(ABET) 
 (برنامج التكنولوجيا الطبية الحيوية)

 ٢٠١٢يناير 
 

 
هيئة التقويم للبحوث والتعليم العالي 

 الفرنسية 
(AERES) 

 السياحة و االثار .۹

 ٢٠١٢يناير 
 

التقويم للبحوث والتعليم العالي هيئة 
 الفرنسية

(AERES) 
 اللغات و الترجمة .۱۰

 (برامج اللغات األوروبية)

 
 ٢٠١٢ديسمبر  االنجليزية)(برنامج اللغة 

 
برامج اللغة ل االعتماد األمريكية هيئة

 االنجليزية
(CEA) 

 م٢٠١٢يناير 
 األكاديمية األمريكية للتعليم الحر 

(AALE) 
 اآلداب  .۱۱

  ٢٠١٢مارس 
 التقويم للبحوث والتعليم العاليهيئة 

  الفرنسية
(AERES)  

الحقوق والعلوم  .۱۲
 السياسية

 ٢٠١٢ابريل 
 

 ضمان الجودة في التعليم الدولي مركز
 بالتعاون مع 

المجلس القومي األمريكي العتماد كليات 
    (NCATE)إعداد المعلمين 

 التربية .۱۳
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علوم الحاسب  .۱٥
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   ٢٠١٣اغسطس 
 )تقنية المعلوماتبرنامج (

(ABET) 
 

 ٢٠١٣يناير 
 الهيئة الوطنية األمريكية لالعتماد المعماري 

(NAAB) 
 العمارة والتخطيط .۱٦

 برنامج العمارة وعلوم البناء)(

 ٢٠١٣يوليه 
 المجلس األمريكي للتعليم المهني 

(COE) 

الدراسات  .۱۷
التطبيقية وخدمة 

 المجتمع
 

 
 

 حصلت على االعتماد االكاديمي الدولي لبرامج الماجستيرالكليات التى 
شعار هيئة  تاريخ االعتماد

 االعتماد
 الكلية هيئة االعتماد

٢٠١١مايو   
هيئة اعتماد البرامج الدراسية في العلوم الصحية  

 واالجتماعية
(AHPGS) 

 التمريض .۱

٢٠١٢ابريل   
 

 مركز ضمان الجودة في التعليم الدولي
 بالتعاون مع 

  المجلس الوطني إلعتماد كليات إعداد المعلمين
(NCATE) 

 التربية .۲

 
 

 الحاصلة على االعتماد الدوليالمستشفيات والمختبرات 
 

فبراير 
٢٠١٤ 

(تجديد 
 االعتماد)

 

 اإلعتماد الكندى
(AC) 

 الجامعى  مستشفى الملك خالد .١
 عبد العزيز الجامعىمستشفى الملك  .٢

مارس 
٢٠١٢ 

 الكلية االمريكية للباثولوجي 
(CAP)  

 مختبرات كلية الطب .٣

ديسمبر 
٢٠١٢ 

 الكلية األمريكية للجراحني 
(ACS) 

مركز المحاكاة والمهارات االكلينيكية  .٤
 كلية الطب  -قسم التعليم الطبي –

 



   الدولياألكاديمي الحصول على االعتماد استكمال متطلبات الكليات التي تعمل على ثانياً: 
احلصول على االعتماد األكادميي الدويل لرباجمها الستة من  علىكلية إدارة األعمال   حترص  

حيث أن الكلية يف مرحلة متقدمة من االنتهاء من متطلبات  (AACSB)هيئة االعتماد األمريكي 
إعداد التقرير الثالث لألداء والذي يعكس التقدم احلاصل من خالل  الدويلاحلصول على االعتماد 

والذي يتوقف إعداده وإرساله اىل  (AACSB)يف تطبيق خطة التوافق مع معايري هيئة االعتماد 
. ولن يتبقى من برامج كليات اهليئة األمريكية واملوافقه عليه زيارة وفد اهليئة األمريكية اىل الكلية

برامج من   وأربعةمخسة برامج بكلية اللغات والرتمجة، العتماد الدويل غري اجلامعة من احلصول على ا
وبرنامج املساحة اهلندسية بكلية اهلندسة، وبرنامج التخطيط العمراين كلية العلوم الطبية التطبيقية، 

برنامج كلية األمري سلطان و  ،برنامج كلية علوم الرياضة والنشاط البدينو بكلية العمارة والتخطيط 
متنح االعتماد عاملية اعتماد ات هيئ توفر لعدمبرنامج كلية الطب  كذلك و ، للخدمات الطبية الطارئة

 .دوهلا األكادميي لربامج الطب واجلراحة خارج
 

 
 

 الهندسة
۱ 

 اللغات و الترجمة    
٥ 

 العلوم الطبية التطبيقية
٤ 

 العمارة 
 والتخطيط  

۱ 

 إدارة األعمال
٦ 

 الطب
۱ 

 علوم الرياضة
 والنشاط البدني 

۱ 

 األمير سلطان 
 للخدمات الطبية الطارئة

۱ 

 عدد البرامج

 الدولياألكاديمي الكليات التي تعمل على الحصول على االعتماد 





الكليات والبرامج الحاصلة على الاعتماد الأكاديمي بنهاية عام 1434/1435هـ

كليات الجامعة الحاصلة على الاعتماد الأكاديمي الدولي 

بنهاية العام الجامعي 1434/1435هـ حصلت 17 كلية بالجامعة على الاعتماد الأكاديمي الدولي  لبرامجها الأكاديمية لـ 84 برنامج (67 برنامج بكالوريوس و17 برنامج دبلوم) من هيئات دولية للاعتماد الأكاديمي في كل من الولايات المتحدة الامريكية و أوروبا.
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البرامج الاكاديمية التي حصلت على الاعتماد الأكاديمي الدولي
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عدد البرامج
)




النسبة المئوية لعدد البرامج التي حصلت على الاعتماد الأكاديمي الدولي في

 كليات الجامعة المختلفة





 (
عدد البرامج التي حصلت على الاعتماد الأكاديمي الدولي (بكالوريوس- دبلوم عالي– دبلوم
(
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جدول (1) الكليات الحاصلة على الاعتماد الاكاديمي الدولي لبرامج مرحلة البكالوريس والدبلوم

		تاريخ الاعتماد

		شعار هيئة الاعتماد

		هيئة الاعتماد

		الكلية



		يونيو 2010

		

		المجلس الأمريكي للتعليم المهني

(COE)

		1. المجتمع بالرياض



		يوليو 2010

		

		مجلس الاعتماد الأمريكي للهندسة والتقنية

(ABET)

		2. الهندسة



		اغسطس2010

		

		المعهد الزراعي الكندي

(AIC)

		3. علوم الاغذية و الزراعة



		مارس 2011

		

		المجلس الكندي لاعتماد برامج الصيدلة

 (CCAPP)

		4. الصيدلة



		يونيو 2013

		

		مجلس الاعتماد الأمريكي للتعليم الصيدلي

(ACPE)

		5. 



		ابريل 2011

		

		هيئة الاعتماد للبرامج الدراسية في الهندسة والمعلوماتية والعلوم الطبيعية والرياضيات-ألمانيا

(ASIIN e.V.)

		6. العلوم



		سبتمبر 2011

		

		اتحاد تعليم طب الأسنان في أوروبا

(ADEE)

		7. طب الاسنان



		

مايو 2011





		

		هيئة الاعتماد الألمانية للبرامج الدراسية في العلوم الصحية والاجتماعية-ألمانيا

(AHPGS)

		8. التمريض



		مايو 2011

		

		هيئة الاعتماد الألمانية للبرامج الدراسية في العلوم الصحية والاجتماعية

  (AHPGS) 

		9. العلوم الطبية التطبيقية



		

سبتمبر 2012

		

		مجلس الاعتماد الأمريكي للهندسة والتقنية 

(ABET)

(برنامج التكنولوجيا الطبية الحيوية)

		10. 



		يناير 2012

		

		

هيئة التقويم للبحوث والتعليم العالي الفرنسية 

(AERES)

		11. السياحة و الاثار



		يناير 2012

		

		هيئة التقويم للبحوث والتعليم العالي الفرنسية

(AERES)

		12. اللغات و الترجمة

(برامج اللغات الأوروبية)



(برنامج اللغة الانجليزية)



		ديسمبر 2012

		

		هيئة الاعتماد الأمريكية لبرامج اللغة الانجليزية

(CEA)

		13. 



		يناير 2012م

		

		الأكاديمية الأمريكية للتعليم الحر

(AALE)

		14. الآداب 



		مارس 2012

		

		هيئة التقويم للبحوث والتعليم العالي الفرنسية 

(AERES) 

		15. الحقوق والعلوم السياسية



		ابريل 2012

		

		مركز ضمان الجودة في التعليم الدولي

بالتعاون مع 

المجلس القومي الأمريكي لاعتماد كليات إعداد المعلمين (NCATE)   

		16. التربية













		يونيه 2012

		

		هيئة التقويم للبحوث والتعليم العالي الفرنسية (AERES)

		17. معهد اللغويات العربية



		اغسطس 2012  (4 برامج)

اغسطس 2013   (برنامج تقنية المعلومات)

		

		مجلس الاعتماد الأمريكي للهندسة والتقنية

(ABET)



		18. علوم الحاسب والمعلومات



		يناير 2013

		

		الهيئة الوطنية الأمريكية للاعتماد المعماري

(NAAB)

		19. العمارة والتخطيط

)برنامج العمارة وعلوم البناء)



		يوليه 2013

		

		المجلس الأمريكي للتعليم المهني

(COE)

		20. الدراسات التطبيقية وخدمة المجتمع











الكليات التى حصلت على الاعتماد الاكاديمي الدولي لبرامج الماجستير

		تاريخ الاعتماد

		شعار هيئة الاعتماد

		هيئة الاعتماد

		الكلية



		مايو 2011

		

		هيئة اعتماد البرامج الدراسية في العلوم الصحية والاجتماعية

(AHPGS)

		1. التمريض



		ابريل 2012

		

		مركز ضمان الجودة في التعليم الدولي

بالتعاون مع 

المجلس الوطني لإعتماد كليات إعداد المعلمين  (NCATE)

		2. التربية









المستشفيات والمختبرات الحاصلة على الاعتماد الدولي



		فبراير 2014

(تجديد الاعتماد)

		

		الإعتماد الكندى

(AC)

		1. مستشفى الملك خالد  الجامعى

2. مستشفى الملك عبد العزيز الجامعى



		مارس 2012

		

		الكلية الامريكية للباثولوجي

(CAP) 

		3. مختبرات كلية الطب



		ديسمبر 2012

		

		الكلية الأمريكية للجراحين

(ACS)

		4. مركز المحاكاة والمهارات الاكلينيكية – قسم التعليم الطبي- كلية الطب







ثانياً: الكليات التي تعمل على استكمال متطلبات الحصول على الاعتماد الأكاديمي الدولي  

		تحرص كلية إدارة الأعمال على الحصول على الاعتماد الأكاديمي الدولي لبرامجها الستة من هيئة الاعتماد الأمريكي (AACSB) حيث أن الكلية في مرحلة متقدمة من الانتهاء من متطلبات الحصول على الاعتماد الدولي من خلال إعداد التقرير الثالث للأداء والذي يعكس التقدم الحاصل في تطبيق خطة التوافق مع معايير هيئة الاعتماد (AACSB) والذي يتوقف إعداده وإرساله الى الهيئة الأمريكية والموافقه عليه زيارة وفد الهيئة الأمريكية الى الكلية. ولن يتبقى من برامج كليات الجامعة من الحصول على الاعتماد الدولي غير خمسة برامج بكلية اللغات والترجمة، وأربعة برامج من كلية العلوم الطبية التطبيقية، وبرنامج المساحة الهندسية بكلية الهندسة، وبرنامج التخطيط العمراني بكلية العمارة والتخطيط وبرنامج كلية علوم الرياضة والنشاط البدني، وبرنامج كلية الأمير سلطان للخدمات الطبية الطارئة، وكذلك  برنامج كلية الطب لعدم توفر هيئات اعتماد عالمية تمنح الاعتماد الأكاديمي لبرامج الطب والجراحة خارج دولها.



 (
عدد البرامج
)

 (
الكليات التي تعمل على الحصول على الاعتماد 
الأكاديمي 
الدولي
)

علوم الأغذية 

و الزراعة
8

العلوم الطبية 

التطبيقية
9

السياحة 

و الآثار
3

الحقوق 

والعلوم السياسية
2

معهد اللغة 

العربية
3

علوم الحاسب 

والمعلومات
5

العمارة 

والتخطيط 

1

الدراسات التطبيقية 

وخدمة المجتمع  
8



المجتمع بالرياض	الهندسة	علوم الأغذية و الزراعة	الصيدلة	العلوم	طب الأسنان	اللغات و الترجمة    	التمريض  	العلوم الطبية التطبيقية	السياحة و الآثار	الآداب	الحقوق والعلوم السياسية	التربية	معهد اللغة العربية	علوم الحاسب و المعلومات	العمارة و التخطيط  ( برنامج العمارة وعلوم البناء )        	الدراسات التطبيقية وخدمة المجتمع  	6	6	8	2	11	1	5	1	9	3	7	2	6	3	5	1	8	

النسبة المئوية للبرامج المعتمدة	100%

72%

79%

81%



الكليات المجتمعية	الكليات الصحية	الكليات العلمية	الكليات الانسانية	100	72.222222222222214	78.378378378378315	81.25	عدد البرامج المعتمدة	

الكليات المجتمعية	الكليات الصحية	الكليات العلمية	الكليات الانسانية	14	13	29	26	مجموع عدد البرامج 	

الكليات المجتمعية	الكليات الصحية	الكليات العلمية	الكليات الانسانية	14	18	37	32	



مجموع عدد البرامج	

برامج البكالوريوس	برامج دبلوم عالي	برامج الدبلوم	84	2	15	عدد البرامج المعتمدة	67



برامج البكالوريوس	برامج دبلوم عالي	برامج الدبلوم	67	2	15	



العلوم الطبية التطبيقية
4

العمارة 

والتخطيط  
1

علوم الرياضة

 والنشاط البدني
1

الأمير سلطان 

للخدمات الطبية الطارئة
1



الهندسة	اللغات و الترجمة    	العلوم الطبية التطبيقية	العمارة و التخطيط  ( برنامج العمارة وعلوم البناء )        	إدارة الأعمال	الطب	علوم الرياضة والنشاط البدني	الأمير سلطان للخدمات الطبية الطارئة	1	5	3	1	6	1	1	1	العدد الكلي لبرامج الجامعة التي حصلت على الاعتماد الدولي (2014-2010)

76



2010	2011	2012	2013	2014	20	44	75	84	84	
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