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قسم االعتماد األكاديمي
هو أحد أقسام وكالة الجودة واالعتماد األكادٌمً الذى ٌعمل ضمن منظومة العمل بعمادة الجودة
وتطوٌر المهارات وفق الهٌكل التنظٌمً للعمادة.

االعتماد األكاديمي
مفهومه
 االعتماد هو شهادة رسمٌة تمنحها هٌئة معترف بها تؤكد أن الجامعة أو البرنامج التعلٌمًٌفٌان بالمعاٌٌر المطلوبة للهٌئة والمحددة سلفا.

أنواعه
-

-

االعتماد الداخلى :اعتماد الجامعة أو برامجها من خالل الهٌئة الوطنٌة للتقوٌم واالعتماد
األكادٌمً (.)NCAAA
االعتماد الدولي :اعتماد الجامعة أو برامجها من خالل وكالة اعتماد خارجٌة أنشئت فً
بلد آخر.
اعتماد البرامج  :اعتماد برنامج تعلٌمً للدراسة من خالل منحه شهادة تبٌن أنه ٌلبً
المعاٌٌر المطلوبة لتقدٌم برنامج تعلٌمً فً هذا المجال على المستوى المطلوب.
االعتماد المؤقت  :االعتماد بشكل مؤقت لبرنامج أو مؤسسة تعلٌمٌة جدٌدة بعد تقوٌم خطط
التنمٌة .

وٌمنح االعتماد الكامل بعد أن تستكمل أول دفعة من الطالب برامجها .وإذا كانت الخطط ال تنفذ على مستوى
مقبول من الجودة وفً غضون الوقت المحدد لالعتماد المؤقت  ،فإنه سوف ٌتم إلغاؤها وسحب ترخٌص
المؤسسة أو تقدٌم البرنامج التعلٌمً .

2

خطوات االعتماد

متطلبات التأهل للتقدم بطلب االعتماد
ا  :على المستوى المؤسسي و تشمل الخطوات الرئيسة التالية :
إنهاء الجامعة لعملٌات تقوٌم الذاتى األولً لمستوٌات أدائها استنادا إلى المعاٌٌر المعدة من قبل الهٌئة وتقدٌم
المؤسسة لطلب االعتماد على أن ٌتضمن الطلب إقررارا مرن مجلر الجامعرة أو مرن فرً حكمره بر ن :مرن
المرجح أن الجامعة قد استوفت معاٌٌر الجودة،وأنها قد استوفت متطلبات األهلٌة للتقدم بطلب االعتماد.

موافقة الهٌئة على طلب المؤسسة وتحدٌد الهٌئة للتارٌخ المتوقع لعملٌات التقوٌم الخارجً.
إنهاء الجامعة لعملٌات التقوٌم الذاتٌة وفقا للمعاٌٌر واإلجرراءات المعردة مرن قبرل الهٌئرة والترً تسرتغرق
من تسعة أشهر إلى اثنً عشر شهرا .وسوف تقدم الهٌئة المشورة للمؤسسة خالل تلك الفترة للت كد من
قٌام المؤسسة بالمتطلبات الالزمة.
التقوٌم الخارجً للجامعة من قبل فرٌق تقوٌم مستقل ٌتم تشكٌله من قبل الهٌئة .وٌتضمن هذا التقوٌم
زٌارة مٌدانٌة للمؤسسة.
اتخاذ الهٌئة للقرار بش ن اعتماد الجامعة استنادا إلى تقرٌر فرٌق التقوٌم الخارجً.
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شروط األهلية للتقدم بطلب االعتماد المؤسسي
أن تكون الجامعة إحدى المؤسسات التً تم إنشاؤها من قبل حكومة المملكة العربٌة
.1
السعودٌة كمؤسسة للتعلٌم العالً.
أن ٌكون نشاط الجامعة منسجما ومتوافقا مع مضمون قرار إنشائها (ومن ذلك ،على
.2
سبٌل المثال ال الحصر ،االلتزام بما ورد فً قرار إنشاء المؤسسة بش ن نطاق وعدد البرامج
التعلٌمٌة والمؤهالت التً تنتهً بها تلك البرامج ومسمى المؤسسة وأٌة اعتبارات أو شروط
واردة فً قرار إنشاء الجامعة)
أن تكون للجامعة رسالة معتمدة من قبل مجل الجامعة  ،وأن تكون الرسالة منسجمة
.3
ومتوافقة مع مضمون قرار إنشاء المؤسسة أو التصرٌح النهائً الممنوح لها وأن تكون رسالة
المؤسسة مالئمة لطبٌعة عمل مؤسسات التعلٌم العالً ولدورها فً المجتمع الذي تعمل فٌه.
أن تكون للجامعة خطة استراتٌجٌة معتمدة لتحقٌق رسالتها وأن ٌكون تحسٌن الجودة من
.4
ضمن أهداف الخطة ،أو هدفا لخطة مستقلة مكملة لها فً حالة وجود خطة معتمدة مسبقاً.
أن تكون الجامعة قد طورت ووفرت للقائمٌن على التدرٌ وغٌرهم من منسوبٌها ممن
.5
ٌؤثرون بعملهم فً انشطتها وأداءها وثائق تصف السٌاسات اإلدارٌة واللوائح ،وتتضمن وصفا ً
لمهام المجال واللجان الرئٌسة ومسؤولٌات القائمٌن على الشؤون التعلٌمٌة واإلدارٌة .وٌجب
أن تكون هذه اللوائح منسجمة مع مقتضٌات المعٌار الثانً المتعلق بالسلطة والصالحٌات
والمعاٌٌر األخرى ذات العالقة بالتدرٌ والخدمات اإلدارٌة والدعم .ومن بٌن المجال
واللجان التً ٌنبغً أن تتضمن اللوائح توصٌفا ً واضحا ً لهٌكلها ومهامها ما ٌلً:
مجل الجامعة.
أ-
أٌة لجنان دائمة أو مؤقتة من اللجان المنبثقة عن مجل الجامعة
ب-
ت -اللجان الرئٌسة أو المجال األكادٌمٌة المسؤولة عن اإلشراف على البرامج األكادٌمٌة
وإقرارها أو إقرار تعدٌالتها الرئٌسة أو تطوٌر البحث العلمً أو الدراسات العلٌا.
ث -أٌة لجان دائمة أو مؤقتة من اللجان المنبثقة عن اللجنة أو المجل األكادٌمً أو اللجنة
األكادٌمٌة الرئٌسة.
لجنة الجودة على المستوى المؤسسً ،مع مالحظة أنه من الممار عادة أن ٌتم إسناد
ج-
مهام ضمان الجودة فً جمٌع األنشطة على المستوى المؤسسً للجنة واحدة إال أنه إذا اقتضت
الحاجة إسناد مهام ضمان الجودة فً النواحً األكادٌمٌة ومهام ضمان الجودة فً النواحً
اإلدارٌة إلى لجان مختلفة فٌجب أن توضح اللوائح المتاحة هٌكل ومهام كل لجنة على حدة
باإلضافة إلى توضٌح هٌكل ومهام اللجنة المكلفة بالتنسٌق بٌن أنشطة ضمان الجودة فً
الجانبٌن.
كما ٌجب أن توضح الوثائق التً توفرها المؤسسة لذوي العالقة من منسوبٌها كافة متطلبات
الجامعة من المجال أو اللجان األكادٌمٌة الرئٌسة ومتطلبات اللجان المنبثقة عنها سواء كانت
تلك اللجان على مستوى الكلٌات أو على مستوى األقسام.
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أن تكون الجامعة قد قامت بإعداد ونشر كتٌبات وأدلة وعملت على توفٌرها للطلبة
.6
الملتحقٌن بالمؤسسة والراغبٌن فً االلتحاق بها وغٌرهم من ذوي العالقة من أعضاء هٌئة
التدرٌ واإلدارٌٌن للتعرٌف بشكل دقٌق ومحدث بتفاصٌل المقررات والبرامج التعلٌمٌة التً
تقدمها المؤسسة والمؤهالت التً تمنحها ومتطلبات التخرج وإجراءات وشروط االلتحاق
بالبرامج ومقدار الرسوم الدراسٌة وسٌاسة تحصٌل الرسوم واستردادها واألنظمة واللوائح
المنظمة لشؤون الطلبة.
ٌجب أن تكون الجامعة قد أعدت توصٌفا تفصٌلٌا لكل برنامج من برامجها التعلٌمٌة
.7
التً تنتهً بالحصول على مؤهل أكادٌمً وفقا للصٌغة المعدة من قبل الهٌئة .وأن ٌكون قد تم
اعتماد توصٌفات تلك البرامج من قبل اللجنة األكادٌمٌة العلٌا بالمؤسسة التعلٌمٌة.
ٌجب أن تكون الجامعة قد أعدت توصٌفا لجمٌع المقررات فً معظم برامجها المنتهٌة
.8
بالحصول على مؤهل أكادٌمً وفقا للصٌغة المعدة من قبل الهٌئة .وأن تلتزم المؤسسة بإكمال
توصٌفات مقررات البرامج المتبقٌة بنف الصٌغة قبل الموعد المحدد لعملٌات التقوٌم الخارجً.
أن تكون المؤسسة قد أوجدت واعتمدت سٌاساتها ولوائحها وإجراءاتها المتعلقة بإقرار
.9
برامجها األكادٌمٌة وإقرار تعدٌل تلك البرامج من خالل لجنة مركزٌة او ما ٌماثلها تكون
مهمتها إقرار الخطط الدراسٌة ،مع مراعاة تحقٌق التوازن بٌن مسؤولٌة المؤسسة وحقها فً
اإلشراف من جانب وإعطاء المرونة الالزمة للكلٌات واألقسام العلمٌة لتطوٌر المقررات
والبرامج من جانب آخر.
 .11أن ٌكون للمؤسسة التعلٌمٌة نظام فعال لتحسٌن ومراقبة الجودة ولمراجعة جمٌع
برامجها التعلٌمٌة الستٌفاء المعٌار الرابع من معاٌٌر ضمان الجودة واالعتماد األكادٌمً المعدة
من قبل الهٌئة (معٌار جودة التعلم والتعلٌم) بما فً ذلك جمٌع المتطلبات الفرعٌة المدرجة ضمن
ذلك المعٌار.
 .11أن ٌكون لدى المؤسسة نظام وترتٌبات مناسبة لحفظ سجالت الطلبة واستخالص
ال بٌانات اإلحصائٌة عنهم وتوفٌرها لألقسام األكادٌمٌة والكلٌات ولجنة ضمان الجودة ولجنة
الخطط الدراسٌة أو ما ٌقوم مقامها .وٌجب أن تتضمن تلك البٌانات ما ٌلً:
توزٌع درجات الطلبة فً جمٌع المقررات.
أ-
ب -توزٌع متوسط درجات الطلبة فً جمٌع المقررات فً كل قسم (أو برنامج) وكل كلٌة
وفً المؤسسة ب كملها (و ٌفضل توفٌر المتوسط لكل مستوى دراسً أو سنة دراسٌة على حدة).
ت -معدالت اجتٌاز الطلبة لجمٌع لمقررات.
ث -معدالت اجتٌاز الطلبة لجمٌع المقررات فً كل قسم (أو برنامج) وكل كلٌة ،وفً
المؤسسة ب كملها (وٌفضل توفٌر معدالت إنهاء الطلبة لمقررات كل مستوى دراسً أو سنة
دراسٌة على حدة).
معدالت انتقال الطلبة من سنة إلى سنة ،ومعدالت إنهاء الطلبة لمتطلبات التخرج فً
ج-
جمٌع البرامج.
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 .12أن تكون لدى المؤسسة ترتٌبات مناسبة الستطالع آراء الطلبة لتقوٌم المقررات
والبرامج ،وآلٌة الستخدام نتائج تلك االستطالعات لتقوٌم البرامج والمقررات على مستوى
األقسام والكلٌات وعلى مستوى المؤسسة ب كملها .وٌجب أن تتضمن استمارات االستطالع
عدداً من األسئلة المشتركة لجمٌع األقسام فً المؤسسة لغرض المقارنة .وباإلضافة إلى ذلك
ٌجب أن تكون معالجة نتائج االستطالعات مركزٌة وأن ٌتم توفٌر تقارٌر نتائج االستطالعات
بشكل منتظم للمستوٌات ذات العالقة فً المؤسسة.
 .13أن ٌكون لدى الجامعة نظام فعال لضمان الجودة فً جمٌع أنشطتها تحت قٌادة أحد كبار
المسؤولٌن فً اإلدارة المركزٌة للمؤسسة ،وأن ٌتضمن هذا النظام لجنة تمثل جمٌع وحدات
الهٌكل التنظٌمً للمؤسسة وتسند إلٌها مهمة اإلشراف على إجراءات ضمان الجودة ودعمها
بتقدٌم المشورة والمساندة .وإذا كان لدى المؤسسة نظم مختلفة لضمان الجودة فً األنشطة
المختلفة ( على سبٌل المثال ،األنشطة األكادٌمٌة من جانب واألنشطة اإلدارٌة من جانب آخر)
فٌجب أن ٌتم التنسٌق بٌن هذه النظم وأن تندرج جمٌعها تحت إشراف القائم على شؤون ضمان
الجودة من كبار مسؤولً المؤسسة وتحت إشراف لجنة الجودة المذكورة فٌما تقدم.
 .14أن تتمكن الجامعة من تقدٌم بٌانات جدٌرة بالثقة حول مدى تحقٌقها لمؤشرات األداء
األساسٌة المعدة من قبل الهٌئة وأٌة مؤشرات أخرى تختارها المؤسسة.
 .15أن تكون المؤسسة قد اختارت وحددت مؤسسات أخرى لغرض المقارنة المرجعٌة فً
مستوى الجودة  .Comparative Benchmarkingوأن تكون المؤسسة قد أبرمت فً حالة
الضرورة اتفاقٌات لتبادل المعلومات مع تلك المؤسسات حول المؤشرات المستخدمة فً
المقارنة .مع مالحظة أنه لٌ من الضروري إبرام أٌة اتفاقٌات الستخدام البٌانات كمالمح
مرجعٌة  Benchmarksإذا كانت تلك البٌانات منشورة من قبل المؤسسة المعنٌة ،وإنما ٌلزم
إبرام االتفاقٌات فً حالة استخدام بٌانات غٌر منشورة .وٌجوز للمؤسسة أن تقارن مستوى
أدائها بمستوى األداء فً مؤسسة أو مؤسسات مختلفة لكل نشاط على حدة.
 .16إذا كانت الجامعة من الجامعات التً تتضمن رسالتها أو أهدافها دعم البحث العلمً
فٌجب أن توجد نظاما ً لجمع بٌانات االنجازات وتوثٌقها كما ً ونوعا ً لجمٌع أوجه النشاط البحثً
فً جمٌع األقسام والكلٌات ومراكز البحوث التابعة للمؤسسة.
ٌ .17جب أن تكون لدى الجامعة آلٌة لجمع وتوثٌق البٌانات التً تعك مدى وأهمٌة أنشطتها
المتعلقة بخدمة المجتمع على المستوٌٌن الرسمً وغٌر الرسمً وٌتضمن ذلك الخدمات التً
تقدمها وحدات ومراكز خدمة المجتمع باإلضافة إلى الخدمات التً ٌقدمها األفراد من منسوبً
المؤسسة أو األقسام أو الكلٌات.
 .18أن تكون قد مضت منذ بدء الجامعة فً العمل فترة زمنٌة كافٌة لتخرٌج أول دفعة من
طلبتها فً برنامج علمً او أكثر ،وأن تقدم المؤسسة ضمن شواهد استحقاقها لالعتماد إفادة من
خرٌجٌها عن آرائهم حول جودة برامجها.
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ٌ .19جب أن تكون الجامعة قد قامت بتقوٌم أنشطتها استناداً إلى األحد عشرة معٌاراً المحددة
من قبل الهٌئة .وأن ٌقدم المدٌر (بالنسبة للجامعات الحكومٌة) إقراراً بموجب ما ٌتٌسر لدٌه من
معلومات ب ن المؤسسة ترجح أنها قد حققت مستوى أداء مقبول قٌاسا ً إلى كل من األحد عشرة
معٌارا(عشرة معاٌٌر بالنسبة للكلٌات بعد استبعاد معٌار البحث العلمً وأحد عشرة معٌار
بالنسبة للجامعات بما فٌها معٌار البحث العلمً) .علما ً ب ن المستوى المقبول لألداء فً هذا
السٌاق ٌعنً أن المؤسسة حققت مقٌا أداء شامل ال ٌقل عن ثالثة نجوم فً كل معٌار من
المعاٌٌر الرئٌسة والمعاٌٌر الفرعٌة التً ٌتضمنها نظام ضمان الجودة واالعتماد األكادٌمً المعد
من قبل الهٌئة .وٌالحظ أن ذلك ال ٌعنً بالضرورة أن تكون المؤسسة قد حققت ثالث نجوم أو
أكثر فً كل بند من البنود المدرجة تحت كل معٌار فرعً ،وإنما المقصود هو استحقاق ثالثة
نجوم أو أكثر فً المقٌا الشامل لكل معٌار رئٌسً أو فرعً.

معايير االعتماد المؤسسي
-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7
-8
-9
-11
-11

الرسالة والغاٌات واألهداف
السُلـُطات واإلدارة
إدارة ضمان الجودة وتحسٌنها
التعلم والتعلٌم
إدارة شؤون الطالب والخدمات المساندة
مصادر التعلم
المرافق والتجهٌزات
التخطٌط واإلدارة المالٌة
عملٌات التوظٌف
البحث العلمً
عالقات الجامعة بالمجتمع

ب  :على المستوى البرامجي
الخطوات الرئٌسة لعملٌات االعتماد األكادٌمً للبرامج وفق متطلبات الهٌئة الوطنٌة للتقوٌم
واالعتماد األكادٌمً:
 .1حصول الجامعة على االعتماد المؤسسً أو استٌفاء الحد األدنى من المتطلبات
المؤسسٌة والتً سٌرد ذكرها الحقا.
 .2مراعاة خطوات االعتماد البرامجً السابق ذكرها فً خطوات االعتماد المؤسسً.

متطلبات التأهل للتقدم بطلب االعتماد البرامجي

ٌ .1جب أن ٌكون البرنامج من البرامج المخولرة المؤسسرة بتقردٌمها وفقرا ً للمسروغات النظامٌرة
(أي أن تكون المؤسسة مخولرة نظامرا ً بمرنح الشرهادة الترً ٌنتهرً بهرا البرنرامج فرً التخصرص
المعنً وفقا ً لمضمون قرار إنشاء المؤسسة).
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ٌ .2جررب أن ٌكررون مرردٌر الجامعررة (أو عمٌررد الكلٌررة) التررً ٌنتمررً إلٌهررا البرنررامج قررد أقررر تقرردم
البرنامج بطلب االعتماد.
 .3أن ٌكون قد تم توصٌف البرنامج بموجب النموذج المعد من قبل الهٌئة لهذا الغرض .و أن
ٌكون التوصٌف معتمداً من قبل اللجنة الرئٌسٌة ذات العالقة فً المؤسسة التعلٌمٌة.
أن ٌكون قد تم توصٌف جمٌع مقرررات البرنرامج بموجرب النمروذج المعرد مرن قبرل الهٌئرة لهرذا
الغرض.
 .4أن ٌتوفر وصرف واضرح لمحتروى مقرررات البرنرامج و متطلبرات البرنرامج باإلضرافة إلرى
اللرروائح المنظمررة لشررؤون الطلبررة الملتحقررٌن بالبرنررامج بمررا فٌهررا المتطلبررات العامررة للمؤسسررة
التعلٌمٌة و المتطلبات الخاصة بالبرنامج المعنً.
 .5أن ٌتوفر تقرٌر سنوي للبرنامج و لكل مقرر من مقرراته بالصٌغ المعتمدة من قبل الهٌئة،
و ذلررك لسررنة واحرردة علررى األقررل عنررد التقرردم بطلررب االعتمرراد و لسررنة ثانٌررة عنررد زٌررارة التقرروٌم
الخارجً.
 .6أن تتروفر نتررائج اسررتطالع آراء الطلبررة لتقرروٌم البرنرامج و  %51علررى األقررل مررن مقررررات
البرنررامج .و أن تترروفر تقررارٌر تلررك االسررتطالعات لمرردة سررنتٌن علررى األقررل عنررد إعررداد تقرٌررر
الدراسة الذاتٌة.
 .7أن ٌكون البرنامج قد خرج دفعة واحدة على األقل و أن تتوفر التغذٌة الراجعة من خرٌجً
البرنامج (هذا الشرط ال ٌنطبق فً حالة االعتماد المؤقت).
 .8بالنسبة للبرامج المصممة لت هٌل الطلبة فرً تخصرص مهنرً ٌجرب أن ٌكرون قرد ترم تشركٌل
لجنة إشرافٌة للبرنامج مرن قبرل الكلٌرة أو القسرم .و ٌجرب أن تكرون أغلبٌرة أعضراء اللجنرة مرن
ذوي الخبرة فً التخصص من خارج المؤسسة .وال بد أن تتضرمن مهرام تلرك اللجنرة مراجعرة
بٌانات تقوٌم البرنامج و تقدٌم المشورة حول مضمون البرنامج و ترتٌبات تقدٌمه.
ٌ .9جب أن تكون المؤسسة قد اختارت برنامجا أو أكثر من البرامج المشابهة فً مؤسسات أو
كلٌات أخرى لغرض المقارنة المرجعٌة  Benchmarkingلتقوٌم جودة البرنامج .و ٌجب أن
ٌكون البرنامج قد أعد قائمرة بمؤشررات األداء الترً سرتتم المقارنرة بنرا ًء علٌهرا .و إذا تضرمنت
تلرررك المؤشررررات بٌانرررات غٌرررر منشرررورة بشررركل رسرررمً فٌجرررب أن ٌكرررون البرنرررامج قرررد اتخرررذ
اإلجراءات الالزمة للحصول علٌها من قبل تلك البرامج.
ٌ .11جررب أن ٌقرردم البرنررامج تقرٌررراً مرروجزاً ٌوضررح مرردى اسررتٌفاء البرنررامج لمتطلبررات اإلطررار
الرروطنً للمررؤهالت وفقرا ً لمررا هررو محرردد فررً القسررم السررابع مررن الجررزء الثررانً مررن دلٌررل ضررمان
الجررودة و االعتمرراد فررً التعلررٌم العررالً Handbook for Quality Assurance and
 . Accreditation of Higher Educationعلما ً ب ن هذه المتطلبات تشمل مسرمى الشرهادة
التً ٌنتهً به ا البرنامج و عدد الساعات المعتمدة التً ٌتضرمنها البرنرامج و ال تردخل ضرمنها
ساعات السنة التحضٌرٌة ،كما تشمل نواتج التعلم فرً كرل مجرال مرن مجراالت الرتعلم و دالئرل
تحصٌل نواتج التعلم فً تلك المجاالت.
ٌ .11جب أن ٌكون البرنامج قد أنهى الدراسة الذاتٌة بمقاٌٌ ال تقرل عرن ثالثرة نجروم فرً كرل
معٌار رئٌسً و معٌار فرعً من المعاٌٌر المتوافقة مع طبٌعة البرنامج .وٌالحرظ أن ذلرك ال
ٌعنً بالضرورة أن تكون المؤسسة قد حققت ثالث نجوم أو أكثر فً كل بند من البنود
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 .12المدرجة تحت كل معٌار فرعً ،و إنمرا المقصرود هرو اسرتحقاق ثالثرة نجروم أو أكثرر فرً
المقٌا الشامل لكل معٌار رئٌسً أو فرعً.

الحد األدنىى مىا المتطلبىات المؤسسىية ال لمىة لتأهىل البرنىامج للتقىدم بطلىب
االعتماد
عند رغبة برنامج محدد ٌنتهً بمؤهل علمً فً الحصول على االعتماد البرامجً فً حالة
أن الجامعة التً ٌقدم فٌها البرنامج لم تحصل بعد على االعتماد المؤسسً ،فإن هنالك عدد
من المتطلبات التً ٌجب توفرها لكً ٌتم قبول طلب البرنامج فً الت هل لالعتماد األكادٌمً
من الهٌئة .هذه المتطلبات تتضمن ما ٌلً:
.1أن تكون الجامعة المقدمة للبرنامج قد أعدت خطتها اإلستراتٌجٌة.
.2أن تكون الجامعة المقدمة للبرنامج قد أنش ت مركزاً أو وحدة للجودة .و أن ٌكون العمرل
جار إلعداد خطة إستراتٌجٌة لتحسٌن الجودة.
 .3أن تكررون الجامعررة المقدمررة للبرنررامج قررد أعرردت قائمررة بمؤشرررات األداء لغرررض ضررمان
الجودة و أن تشمل تلك القائمة مؤشرات خاصة بالبرنامج .و ٌجب أن تكون البٌانات
المتعلقة بهذه المؤشرات متوفرة للمؤسسة بشكل عرام و لمعظرم البررامج الترً تقردمها
المؤسسة و من بٌنها البرنامج الذي ٌرغب فً الت هل للتقدم بطلب االعتماد.
 .4أن ٌكررون لرردى الجامعررة وصررف واضررح إلجررراءات إقرررار البرررامج و مراقبررة جودتهررا
وإجراءات إقرار تعدٌلها.
.5أن تكون الجامعة التً تقدم البرنامج قد استخدمت أسلوب استطالع آراء الطلبرة لغررض
تقوٌم جودة المقررات والبرامج فٌما ال ٌقل عن  %51من كلٌاتها أو أقسرامها .و أن
تترروفر لرردى المؤسسررة بٌانررات االسررتطالعات علررى المسررتوى المؤسسررً فررً الجوانررب
المشتركة بٌن الكلٌات و األقسام بمرا ٌضرمن إمكانٌرة اسرتخدام تلرك البٌانرات للمقارنرة
المرجعٌة  Benchmarkingبٌن البرامج التً تقدمها المؤسسة.
 .6أن تكررون لرردى الجامعررة المقدمررة للبرنررامج آلٌررة لمشررراف األكررادٌمً و تقرردٌم المشررورة
للطلبة .و أن تكرون لردى المؤسسرة إجرراءات لتقروٌم مردى مالءمرة الخردمات المقدمرة
للطلبة الملتحقٌن بالمؤسسة فً هذا الش ن.
.7أن تكون الجامعة المقدمة للبرنامج قد وفرت مرافق و إمكانات مناسبة للنشاط الالصرفً
المالئم للطلبة الملتحقٌن بالمؤسسة.
 .8أن تكررون الجامعررة المقدمررة للبرنررامج قررد وفرررت مرروارد تعلٌمٌررة مناسرربة لرردعم برامجهررا
التعلٌمٌررة .و أن تكررون لرردى المؤسسررة إجررراءات للتعرررف علررى احتٌاجررات البرررامج
واالستجابة لها و تقوٌم مدى مالءمة الخدمات المقدمة فً هذا الش ن.
أن ٌكررون لرردى الجامعررة نظررام لتزوٌررد األقسررام األكادٌمٌررة و الكلٌررات ولجنررة ضررمان
.9
الجودة ولجنة الخطط الدراسٌة ،أو ما ٌقوم مقامها ،بالبٌانات اإلحصائٌة عن تحصٌل
الطلبة .وٌجب أن تتضمن تلك البٌانات كحد أدنى المعلومات المدرجة فٌما ٌلً و أن
تكون هذه المعلومات متوفرة لغرض المقارنة  Benchmarkingبرٌن البررامج الترً
تقدمها المؤسسة:
ح -توزٌع درجات الطلبة فً جمٌع المقررات.
9

خ -توزٌع متوسط درجات الطلبة فً جمٌع
المقررات فً كل قسم (أو برنامج) و كل كلٌة وفً المؤسسة ب كملها (و ٌفضل
توفٌر المتوسط لكل مستوى دراسً أو سنة دراسٌة على حدة).
د -معدالت اجتٌاز الطلبة لجمٌع لمقررات.
ذ -معدالت اجتٌاز الطلبة لجمٌع المقررات فً كل قسم (أو برنامج) و كل كلٌة و
فً المؤسسة ب كملها (وٌفضل توفٌر معدالت إنهاء الطلبة لمقررات كل مستوى
دراسً أو سنة دراسٌة على حدة).
ر -معدالت انتقال الطلبة من سنة إلى سنة و معدالت إنهاء الطلبة لمتطلبات
التخرج فً جمٌع البرامج.
ز -بٌانات توظٌف الخرٌجٌن.
و إذا كانت الجامعة تقدم برامج مخصصة للبنٌن و أخرى مخصصة للبنات فً ذات التخصص
فٌجب أن تكون البٌانات اإلحصائٌات لتحصٌل الطلبة متوفرة لكل من
أقسام البنٌن و أقسام البنات على حدة و بصفة مدمجة ألقسام البنٌن و أقسام البنات فً كل
برنامج.

معايير االعتماد البرامجي:
-1

الرسالة والغاٌات واألهداف

-2

إدارة البرنامج

-3

إدارة ضمان جودة البرنامج

-4

التعلم والتعلٌم

-5

إدارة شؤون الطالب والخدمات المساندة

-6

مصادر التعلم

-7

المرافق والتجهٌزات

-8

التخطٌط واإلدارة المالٌة

-9

عملٌات التوظٌف

 -11البحث العلمً
 -11العالقات مع المجتمع

11

طلب التأهل للتقدم بطلب االعتماد المؤسسي
سوف تحتاج الى الوفاء بجميع المعايير اآلتية قبل أا يتم النظر في االعتماد.
ضع إشبرة ( √) فٍ الخبنبت المقببلة لكل محك فٍ حبلة استُفبئه أو أذكر التبرَخ المتىقع الستُفبئه مع
مالحظة أنه َجب أال َتجبوز شهر.

اسم المؤسسة التعلٌمٌة....................................
...................................
ضع إشارة √ فً الخانات المقابلة لكل محك فً حالة استٌفائه
قائمة المحكات

اعى انجشَبيذ:
1

انتشخيص انُهبئي نهًؤعغبد األههيخ أو
لشاس اإلَشبء نهًؤعغبد انحكىييخ
تىافك انُشبط انًًبسط يغ يضًىٌ
انتشخيص أو لشاس اإلَشبء
إلشاس انشعبنخ و تىافمهب يغ يضًىٌ
انتشخيص أو لشاس اإلَشبء

4

انخطخ االعتشاتيزيخ ثًب فيهب خطخ
انزىدح
انهىائح و يهبو انهزبٌ و يغؤونيبد
انمبئًيٍ ػهً انشؤوٌ اإلداسيخ و
األكبديًيخ
انكتيجبد انتؼشيفيخ و األدنخ نهطهجخ
تىصيف انجشايذ نزًيغ انجشايذ انتي
تمذيهب انًؤعغخ
تىصيف انًمشساد

2
3

5
6
7
8

المعايير

16
17

-

َغخخ يٍ انمشاس

-

وحيمخ
تمشيش يىضح االتغبق
وحبئك – َغخخ يٍ انشعبنخ – َغخخ
يٍ لشاس الشاسهب في يزهظ
انزبيؼخ -إلشاس انخطخ االعتشاتيزيخ
َغخخ يٍ انخطخ االعتشاتيزيخ

-

َغخخ

-

َغخخ
َغخخ يٍ رًيغ انجشايذ

-

ػيُخ ( 3نكم يغتىي)

-

َغخخ يٍ دنيم اػتًبد انجشايذ

-

دنيم نُظبو انزىدح انذاخهيخ
انشىاهذ
تمشيش تحهيهي ثبنُتبئذ

-

تمشيش يهخص
دنيم نُظبو انزىدح
تمبسيش
تمبسيش

-

تمبسيش

-

تمبسيش

-

تمبسيش

-

13

15

األدلة المطلوبة

المحك
مستىفً

نىائح وإرشاءاد إلشاس انجشايذ و إلشاس
9
تؼذيههب و يشارؼتهب
َ 11ظى يشالجخ انزىدح و تطىيش انجشايذ
وعيهخ يشكضيخ نحفظ و تىحيك عزالد
 11انطهجخ و أعهىة نتحهيم و تىحيك
انجيبَبد اإلحصبئيخ
 12آنيخ العتطالع آساء انطهجخ
َظبو نضًبٌ انزىدح في رًيغ انًؼبييش

14

التارٌخ

ثيبَبد يؤششاد األداء وانًمبسَخ
انًشرؼيخ
تشتيجبد رًغ ثيبَبد انًاليح انًشرؼيخ
Benchmarks
َظى سصذ و تىحيك ثيبَبد انجحج
انؼهًي
َظى سصذ و تىحيك ثيبَبد خذيخ
انًزتًغ
11

رأٌ
الهُئة

-

 18تخشد انطهجخ
اعتيفبء يؼبييش االػتًبد

19

-

تىليغ (انًذيش أو سئيظ يزهظ األيُبء)
االعى:
انتىليغ:

12

دنيم انخشيزيٍ أو ثيبَبد انتخشد
يمبيظ انتمىيى انزاتي انًؤعغي
يغتكًهخ
تمشيش انذساعخ انزاتيخ انُغخخ األونيخ

التأهل للتقدم بطلب االعتماد البرامجي
اعى انًؤعغخ انتؼهيًيخ ...............................

انتبسيخ ......................

ضغ إشبسح (√) في انخبَبد انًمبثهخ نكم يحك في حبنخ اعتيفبئه
قائمة المحكات

اعى انجشَبيذ:
1
2
3
4
5
6
7
8
9

المعبَُر
المحك
مستىفً

انتشخيص نهجشَبيذ
انًىافمخ ػهً انتمذو ثطهت اػتًبد
انجشَبيذ
تىصيف انجشَبيذ وفك ًَىرد انهيئخ
انىطُيخ نهتمىيى واالػتًبد(يحتىي ػهً
َىاتذ انتؼهى)
تىصيف انًمشساد وفك ًَىرد انهيئخ
انىطُيخ نهتمىيى واالػتًبد
نىائح انجشَبيذ و األدنخ انتؼشيفيخ
ثبنجشَبيذ و يمشساته و يتطهجبته
انتمبسيش انغُىيخ نهجشَبيذ و يمشساته
وفك ًَىرد انهيئخ انىطُيخ نهتمىيى
واالػتًبد
تمشيش يهخص ػٍ ثيبَبد اعتطالػبد
آساء انطهجخ
تخشد انطهجخ و ثيبَبد تمىيى انخشيزيٍ
نهجشَبيذ
انهزُخ انًششفخ ػهً انجشَبيذ (نهجشايذ
انًهُيخ)

األدلة المطلىبة

-

يىافمخ وصاسح انتؼهيى انؼبني
لشاس يزهظ انزبيؼخ
يىافمخ يذيش انزبيؼخ

-

َغخخ يٍ تىصيف انجشَبيذ

-

ًَبرد يٍ تىصيف انًمشساد (حالث
يٍ كم يغتىي)
َغخخ

-

َغخخ آلخش تمشيشيٍ

-

-

تمشيش تحهيم إحصبئي نخالث اعتجبَبد
ػٍ آخش ػبييٍ
دنيم انخشيزيٍ
تمشيش حىل تحهيم انُتبئذ
ػيُخ يٍ تذليك انهزُخ
انغزالد
تمبسيش ػبييٍ يبضييٍ
تمشيش ثبنُتبئذ ويؤششاد األداء
وانًمبسَخ انًشرؼيخ

-

تمشيش ػٍ تىاق انجشَبيذ يغ
يتطهجبد االطبس انىطُي نهًؤهالد
يمبييظ انتمىيى انزاتي نهجشَبيذ
انُغخخ األونيخ يٍ تمشيش انذساعخ
انزاتيخ

-

يؤششاد األداء و انًمبسَخ انًشرؼيخ
Performance Indicators and 11
Benchmarking
انتىافك يغ اإلطبس انىطُي نهًؤهالد
11

-

يمبييظ انتمىيى انزاتي وتمشيش انذساعخ
 12انزاتيخ نهجشَبيذ
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رأٌ
الهُئة

المتطلبات المؤسسية للتأهل ل عتماد البرامجي

المتطلبات المؤسسية للتأهل
ل عتماد البرامجي

المعبَُر
المحك
مستىفً

 1انخطخ اإلعتشاتيزيخ نهًؤعغخ
يشكض انزىدح و انخطخ
اإلعتشاتيزيخ نتحغيٍ انزىدح
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3
4
5
6
7
8
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رأي الهُئة
األدلة المطلىبة

-

ثيبَبد يؤششاد األداء انًتؼهمخ
ثزًيغ انجشايذ انتي تمذيهب
انًؤعغخ
انهىائح و إرشاءاد إلشاس
انجشايذ و إلشاس تؼذيههب و
إرشاءاد تمىيًهب
ثيبَبد اعتطالػبد آساء
انطهجخ نهجشايذ و انًمشساد
انتي تمذيهب انًؤعغخ
َظبو اإلسشبد األكبديًي و تمذو
انًشىسح نهطهجخ
انًشافك و اإليكبَبد
انًخصصخ نهُشبط انالصفي
تىفش يىاسد انتؼهى و َظبو
سصذ احتيبربد انجشايذ و
االعتزبثخ نهب
انُظبو انًؤعغي نتىفيش
انجيبَبد اإلحصبئيخ نًؼذالد
تحصيم انطهجخ

َغخخ يٍ انخطخ االعتشاتيزيخ نهزبيؼخ
 وحبئك ػٍ انًشكض َغخخ يٍ خطخ تحغيٍ انزىدح تمشيش ػٍ ػًهيبد ضًبٌ انزىدحوتحغيُهب
 تمشيش ػٍ يؤششاد األداءوانًمبسَخ انًشرؼيخ يغ انتحهيم
-

وحبئك
 تمشيشتمشيش ثشأٌ انًشافك نهجشَبيذ

-

تمشيش ثشأٌ انجشَبيذ

-

تىليغ (يذيش انزبيؼخ أو ػًيذ انكهيخ)
االعى :
انتىليغ:
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انىحبئك (انهىائح – دنيم نهجشايذ
الشاسهب وتمىيًهب)..
تمشيش ثشأٌ انجشَبيذ
َغخخ

َغخ يٍ تمشيشيٍ يبضييٍ ػٍ
اآلداء في انجشَبيذ

وثائق هامه ٌجب توفٌرها واالحتفاظ بها للتقدم
لالعتماد المؤسسً والبرامجى
أوال :على المستوى المؤسسً :الدراسة الذاتٌة للمؤسسة مشفوعة بالمرفقات اآلتٌة
-

-

قرار اإلنشاء
وثٌقة الرؤٌة والرسالة
فرق العمل وعضوٌة اللجان
الخطة االستراتٌجٌة
الخطة االستراتٌجٌة لتطوٌر الجودة
اإلصدارات التعرٌفٌة مثل دلٌل الطالب الذي ٌحتوي على وصف للمناهج ،
وشروط القبول  ،متطلبات الحصول على الدرجة العلمٌة  ،والمعلومات ذات
الصلة ،.وكذلك كتٌب استرشادي ،نشرة تعرٌفٌة...........،
دلٌل عن المؤسسة وأعضاء هٌئة التدرٌ بها ،وسٌاسات التعٌٌن..............
دلٌل استرشادي عن السٌاسات اإلدارٌة والمالٌة
دلٌل ضمان الجودة (وصف لمجراءات المتبعة)
المتررروفر مرررن معلومرررات عرررن المؤسسرررة مثرررل إحصررراءات ب عرررداد أعضررراء هٌئرررة
الترردرٌ ودرجرراتهم العلمٌررة وأعلررى درجرره التناسررب بررٌن عرردد كررل درجررة علمٌررة
وعدد الطالب اإلنتاج العلمً..............
السٌر الذاتٌة ألعضاء هٌئة التدرٌ .
محكات التقوٌم الذاتً لمؤسسات التعلٌم العالً .إن المحكات كاملة التً ٌجب
أن تشتمل على كل من :التقدٌرات النجومٌة ،والمالحظات المستقلة ،
ومؤشرات أولوٌات التطوٌر المطلوبة كما فً الوثٌقة  ،وٌنبغً أن تكون مرفقه
بوصف لمجراءات المستخدمة فً فحص وتنفٌذ التقوٌم.
كل ما تراه المؤسسة من وثائق تدعم ما جاء فً الدراسة الذاتٌة للمؤسسة.

ثانٌا :على المستوى البرامجً:
توفر المؤسسة التقوٌم الذاتً للبرنامج وتقرٌره طبقا لوثٌقة الهٌئة ،مشفوعا
بالمرفقات اآلتٌة:
-

المعاٌٌر المكتملة بحسب وثٌقة "معاٌٌر التقوٌم الذاتً لبرامج التعلٌم العالً".
التقرٌر السنوي للبرنامج آلخر سنة.
نسخة من وصف البرنامج ووصف للمقررات ،ومتطلبات البرنامج ولوائحه.
دلٌررل الكلٌررة أو وثٌقررة مشررابهة تحرروي معلومررات عررن سٌاسررات الكلٌررة ،وسٌاسررات
التوظٌف والتطوٌر المهنً ،والمعلومات والسٌاسات واإلجراءات ذات الصلة.
السٌر الذاتٌة ألعضراء هٌئرة التردرٌ والمكلفرٌن بالتردرٌ فرً البرنرامج وقائمرة
بالمقررات الدراسٌة اللذٌن هم مسئولون عرن تدرٌسرها .وٌنبغرً أن تتضرمن هرذه
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-

المعلومرررات أعلرررى مؤهرررل دراسرررً(وٌستحسرررن ذكرررر
المؤهالت وغٌرها من الخبرات ذات الصلة بمسئولٌاتهم التدرٌسٌة مترى مرا كران
ذلك ممكنا).
نسررخ مررن نتررائج اسررتطالعات الرررأي الررواردة مررن الطررالب وغٌرهررا مررن مصررادر
المعلومات عن الجودة ،مثل أصحاب العمل ،والكلٌات األخرى...،الخ.
بٌانرررات إحصرررائٌة تلخرررص نترررائج هرررذه االسرررتطالعات لعررردة سرررنوات لتوضرررٌح
االتجاهات السائدة فً عملٌات التقوٌم.
بٌانات إحصائٌة عن توظٌف خرٌجً هذا البرنامج.
عٌنات ِّ
ممثلة من أعمال الطالب وتقوٌم هذه العٌنات
كل ما تراه المؤسسة من وثائق تدعم ما جاء فً تقرٌر المقرر والدراسة الذاتٌرة
للمؤسسة.
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