متطلبات التأهل لالعتماد املؤسسي
متطلبات التأهل
1

الترخيص النهائي للمؤسسات األهلية أو قرار
اإلنشاء للمؤسسات الحكومية

2

الخطة اإلستراتيجية للمؤسسة وتقارير اإلنجاز
الخاصة بها

3

الدليل التنظيمي للمؤسسة والسياسات واإلجراءات

4

األدلة التعريفية للطالب وهيئة التدريس والموظفين

5

توصيف البرامج األكاديمية التي تقدمها المؤسسة

6

توصيف المقررات الدراسية للبرامج األكاديمية
بالمؤسسة

7

نظام ضمان الجودة وتقارير األداء الخاصة به

أهم الوثائق المطلوبة
• قرار الترخيص النهائي للمؤسسسس سسساي اأولي
قرار اإلنشاء للمؤس اي الحكومي
• الخط االستراتيجي للمؤس
• الخطط التشغيلي للخط االستراتيجي
• تقارير اإلنجاز الد ري للخط االستراتيجي
األدلة التنظيمية للمؤسسة متضمنةً:
• ال ياساي
• اإلجراءاي
• الهيكل التنظيمي
• المهام ،الصالحياي
• التوصيف الوظيفي
األدلة التعريفية المقدمة لكل من الطالب وهيئة
التدريس والموظفين متضمنةً:
برامجها
• التعريف بالمؤس
• القبول الت جيل
• الئح الدراس االختباراي
• خدماي التوجيه اإلرشاد
• الحقوق الواجباي
• التوظيف الترقياي
• الشكا ى التظلماي

توصسسيف جميا البراما اأداديمي بالمؤسس س
لنموذج المردز الوطني

عينة من توصيف المقررات الدراسية لجميع البرامج
على أن تتضمن :
• متطلب جامع (مقرر احد)
• متطلب دلي (مقرر احد)
• متطلب برناما (مقررين .حدوما من الم ستوياي
اأ لى الثاني من الم توياي النهائي )

•
•
•

•

2

قا

مقرر التدريب الميداني (إن جد)
دليل نظام الجودة بالمؤس
دليل سسسياسسساي إجراءاي إقرار تعديل البراما
اأدساديميس المقرراي السدراسسسسسيس (متضسسسسمن
مصفو الصالحياي على دا الم توياي)
نظسسام متسسابعس جودة التعليل التعلل بمسسا ي ذلس
آليساي قيساخ خصسسسسسائص الخريجين مخرجساي
التعلل

أهم الوثائق المطلوبة

متطلبات التأهل
•

•

8

مؤشرات األداء الرئيسة والمقارنة المرجعية

9

نظام إلكتروني لحفظ وتوثيق سجالت الطلبة

10

نظام مركزي إلكتروني لجمع البيانات والمعلومات
وتحليلها

11

خطة البحث العلمي بالمؤسسة ومتابعتها

12

خطة الشراكة المجتمعية بالمؤسسة ومتابعتها

13

الدراسة الذاتية المؤسسية

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

3

تقارير متابع تطبيق نظام الجودة بالمؤسس س (بما
ي ذل جودة التعليل التعلل)
تقرير نتائا استطالعاي الر ي لذ ي العالق
(الطالب ،الخريجين ،جهاي التوظيف ،ويئ
التدريس ،الموظفين)آلخر سنتين
تقرير قياخ مؤشسسراي اأداء الرئي سس المقارن
المرجعي آلخر ثالث سنواي.
دليسل النظسام اإللكتر ني لحفو توثيق سسسسسجالي
الطلب
عين من التقارير الصادرة من النظام
دليسل نظسام جما البيسانساي تحليسل المعلومساي بمسا
سي ذلسس الصسسسسالحسيسساي السمسمسنسوحسس لسلسوحسسداي
اأداديمي اإلداري .
عينس من التقسارير الصسسسسسادرة من النظسام لكسا س
م توياي م تخدمي النظام.
خطس البحسا العلمي للمؤسسسسس سسسس ( ي حسالس عسدم
إدراجها ضمن الخط االستراتيجي )
نظسام رصسسسسسد توثيق نشسسسسطس البحسا العلمي
بالمؤس
تقارير اأداء الد ري لخط البحا العلمي
خط الشسراد المجتمعي للمؤسس س ( ي حال عدم
إدراجها ضمن الخط االستراتيجي )
نظام رصسسد توثيق نشسسط الشسسراد المجتمعي
بالمؤس
تقارير اأداء الد ري لخط الشراد المجتمعي
مقاييس التقويل الذاتي للمؤسس س (ما مراعاة ال

يقل م سسستوى التقييل عن ثالث نقاط لكل مح
من المحكساي الرئي سسسس التي حسددوسا المردز
لكل معيار)
• تقرير الدراس الذاتي المؤس ي
• اأدل الشسسسواود الخاصسسس بتقرير الدراسسسس
الذاتي .

