لجنة االعتماد االكاديمي البرامجي
تقوم لجنة االعتماد االكاديمي البرامجي بالكلية بالتخطيط و المتابعة بالمشاركة مع اللجان المماثلة بالكلية و ذلك
للحصول على االعتماد البرامجي االكاديمي حيث انها تساهم فيما يخص توفير األدلة الخاصة باالعتماد البرامجي
االكاديمي و تطبيق معايير االعتماد على جميع أنشطة الكلية.
الرؤية:
الحصول على االعتماد البرامجي لبرنامج الكلية.
الرسالة:
تعمل لجنة االعتماد االكاديمي البرامجي على تهيئة برنامج الكلية للحصول على االعتماد البرامجي من خالل
تطبيق معايير االعتماد المحلية و الدولية.
األهداف:
تطبيق معايير االعتماد على أنشطة الكلية المختلفة للوصول الى مستوى يؤهلها للحصول على االعتماد االكاديمي
البرامجي.
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دراسة متطلبات االعتماد االكاديمي البرامجي
وضع خطة تنفيذية لحصول على االعتماد االكاديمي البرامجي
تأهيل منسوبي الكلية لتطبيق معايير االعتماد االكاديمي البرامجي
نشر ثقافة االعتماد االكاديمي البرامجي واهميته بين منسوبي الكلية
االشراف و اعداد تقرير التقييم الذاتي للبرنامج الدراسي بالكلية
االشراف على اعداد البيانات األساسية لمتطلبات االعتماد البرامجي
االشراف على اعداد األدلة التعريفية للطالب و أعضاء هيئة التدريس
مراجعة نظام ضمان الجودة بالبرنامج و التحقق من تطبيق أنظمة الجودة و معايير االعتماد بالكلية
مراجعة توصيف البرنامج و المقررات و اعدادها بالشكل النهائي حسب النماذج الصادرة عن هيئة تقويم
التعليم والتدريب.
مراجعة تقرير البرنامج و المقررات و اعدادها بالشكل النهائي حسب النماذج الصادرة عن هيئة تقويم
التعليم والتدريب.
اعداد ومراجعة خطة و تقارير قياس مخرجات التعلم.
اعداد ومراجعة مؤشرات األداء الرئيسية و المقارنة المرجعية
عقد اجتماعات و اعداد تقارير عن مستوي التقدم في اعداد متطلبات االعتماد
م تابعة اعداد تقرير الدراسة الذاتية بالشكل النهائي حسب النماذج الصادرة عن هيئة تقويم التعليم
والتدريب.
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التنسيق مع جهات التقييم واستقبال فريق المراجعة الخارجية استعدادا لالعتماد البرامجي.
رفع التقارير الدورية لجهات االختصاص.

أعضاء اللجنة:
م االسم
 1عميد الكلية (د .صالح الغامدي)
 2وكيل الكلية للشؤون األكاديمية (د .عادل
الغامدي)
 3وكيل الكلية للتطوير والجودة (أ.د مصطفى
حسين)
 4وكيلة الكلية لشطر الطالبات (د .فاطمة العمري)
 5رئيس قسم الصيدلة السريرية (د .جوهر
عبدالحق)
 6رئيس قسم الصيدالنيات (د .صالح عبدالرسول)
 7رئيس قسم العقاقير واالعشاب الطبية (أ .محمود
قريش)
 8رئيس قسم الكيمياء الصيدلية (د .عبدالعزيز
الزهراني)
 9د .أماني نوار
 10مشرف الفنيين (أ .سلطان الشهري)
 11مشرفة الفنيات (أ .ابتسام الغامدي)

المهام
رئيس اللجنة
عضو

البريد اإللكتروني
saleh.alghamdi@bu.edu.sa
ai.alghamdi@bu.edu.sa

مشرف

mhussein@bu.edu.sa

عضو
عضو

fsalomari@bu.edu.sa
jabdelhak@bu.edu.sa

عضو
عضو

sabdulrasal@bu.edu.sa
mhkourish@bu.edu.sa

عضو

alzahraniaar@bu.edu.sa

عضو
عضو
عضو

a.rehab@bu.edu.sa
salshehri@bu.edu.sa
e.alghamdi@bu.edu.sa
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