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١ 

 

 
    

   أكادیمىاستیفـــاء العناصــــر األساسیـــــة لمعاییـــــر اعتمــــاد برنامج  استمارة درجة
    

  العناصر األساسیة لمعاییر اعتماد برنامج أكادیمي  
  درجة االستیفاء

ال   مالحظات
  ٣  ٢  ١  یوجد

١  

   موجودة كانت إذا مراجعتھا او البرنامج رسالة صیاغة -
            ) المعتمدة المؤسسة رسالة مع امجالبرن رسالة تتفق(

محددة  رسمیة آلیات ووضع المؤسسة وخارج داخل الرسالة ونشر اعتماد -
           .دوریا الرسالة لمراجعة

           البرنامج إلدارة ومستقل مجھز مكان وجود -
  لمعاییر  وفقا للبرنامج منسق تحدید -

           .) أكادیمي مسئول / قسم رئیس أو الكلیة وكیل (البرنامج منسق

            .المنسق مھام وإعالن واعتماد البرنامج منسق الختیار معتمدة معاییر وجود-
  البرنامج أھداف ٢

  

            .أھدافھ وصیاغة تحدید في البرنامج إعداد فریق یشارك -
د - ً  الخریج مواصفات تحدی ا ات طبق ة لالحتیاج ع الفعلی د للمجتم ة وتحدی  دوری

            .ریجالخ مراجعة مواصفات

            ونشرھا البرنامج أھداف اعتماد -

٣  
  للبرنامج الممیزة سمات وثیقة إعداد

 –متاحة عمل فرص – الطالب من علیھ اإلقبال تزاید – العمل سوق مع احتیاجات توافق – التخصص ندرة مثل (
 وغیرھا ....- وافدینال الطالب تفضیالت – للمؤسسة الجغرافي الموقع – ودولیة محلیة جامعات مع المشاركة

  .) تذكر
   

        

ع) القومیة الھیئة من ثم المجالس من (أكادیمیة معاییر واعتماد تبنى  ٤ ق م الة تتف  رس
            .الصلة بالبرنامج ذات األطراف لكافة المعاییر بھذه والتوعیة البرنامج وأھداف

٥  

ائج وصیاغة البرنامج توصیف ة النت تھدفة التعلیمی ي المس اییرالم ضوء ف اة ع  المتبن
            .البرنامج مصفوفات استیفاءو القومیة الھیئة وفقا لنموذج

دة سیاسات وجود- یم معتم تعلم للتعل ق وال ة تتف امج وطبیع ا وتراجع البرن ،  دوری
 .البرنامج لطالب المیداني للتدریب معتمدة خطة ووجود

          

           .المصفوفات واستیفاء القومیة الھیئة لنموذج وفقا المقررات توصیف ٦
           .والمقررات البرامج لتوصیف والخارجیة الداخلیة المراجعة ٧

ي المقررات في للطالب آراء استطالع :المقررات تقویم ٨ ة ف  فصل دراسي كل نھای
            .النتائج ضوء فى التصحیحیة اإلجراءات وتتخذ

٩ 

ویم امج تق ة السنة طالب آراء استطالع :البرن ل، بأصحا ،النھائی الخریج  العم
لحة وأصحاب ي المص ة ف ام نھای ادیمي الع ذ األك ي التصحیحیة اإلجراءات وتتخ  ف

 .) معتمدة البرنامج وتطویر لتعزیز خطة (البرنامج لتطویر النتائج ضوء
          

د ة ملف یوج ائج یشمل (الطالب أداء لمتابع ارات نت ة االختب ة/ الشفویة / التحریری  ،العملی
             األكادیمیة األنشطة من وغیرھا......اإلكلینیكي / الحقلي / الصیفي التدریب تائجن / التخرج مشروع

١٠ 
امج الرسمیة واللجان المجالس نوع تحدید ة للبرن امج الداعم ھ (للبرن ھ ،الجودة لجن  لجن

یم لجنھ الرضا، وقیاس األداء تقییم واإلعالن لجنھ النشر لجنھ ،المجتمعي التواصل ات تقی  ،االمتحان
  .واللجان المجالس مسئولیات وحدود طبیعة وتحدید) وغیرھا ...البرنامج تطویر لجنھ

          

            ومعلن معتمد البرنامج إلدارة تنظیمي ھیكل وجدی :التنظیمي الھیكل  ١١

١٢ 
 البرنامج الحتیاجات كفایتھا ومدى والبشریة المادیة للموارد دراسة إعداد
           NORMS الھیئة لمعاییر وفقا

١٣ 
ة الفنیة والتسھیالت المعاملو الدراسیة القاعات كفایة مدى عن تقریر  ورش( الداعم

           مدىو البرنامج أھداف لتحقیق) آلیة حاسبات معامل – تجارب محطات – فنادق – ومستشفیات
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 .الطالب ألعداد بالنسبة بالمعاییر االلتزام

١٤ 
ة - وفر :المكتب ة یت دوریات المراجع بالمكتب ةال وال ة عربی ة ذات واألجنبی  العالق

 .المعلومات لتكنولوجیا التحتیة البنیة المعلومات، تكنولوجیا ووسائل بالبرنامج،
          

١٥ 
وفیر ات (والسالمة األمن لتحقیق المناسبة الوسائل ت ادیة العالم زة– اإلرش  أجھ
اء ق إطف دم أن یجب) الحرائ دفاع من شھادة المؤسسة تق دني ال د الم ة  تفی مراجع

 .والقاعات لمعاملا
          

اء اإلداري، الجھاز :قدرات لتنمیة معتمدة تدریبیھ خطھ وجود ١٦ ھ أعض دریس ھیئ  الت
 المعاونة، والھیئة

          

١٧ 
م ات نظ د وجود :والتوثیق المعلوم ات قواع امج بیان ھ للبرن ا، محدث  أتاحھ دوری

 .المؤسسة موقع على بالبرنامج الخاصة المعلومات
          

           .أھدافھ تحقیق في البرنامج تدعم الوثائق واستدعاء وتداول لحفظ منظا وجد 

١٨ 

ة الئحة وجود دة مالی امج إدارة مجلس من معتم ة مجلس – البرن  والمجلس الجامع
 .للجامعات األعلى

          

           .سنوي المتاح التمویل حجمو التمویل مصادر تحدید  -
             البرنامج أھداف یحقق بما بوضوح محددة الصرف وأسالیب أوجھ تحدید -

١٩ 

وظفین االستعانة ،بالبرنامج خاصة حسابیة وحدة إنشاء ة شئون بم ة من مالی  الكلی
           .موضوعھ اختیار لشروط وفقا

           الواحدة للساعة الدراسیة الرسوم حساب عند ومطبقة معلنة قواعد تحدید -
            .المنح تلك عن ناإلعال المنح، تلك على الحصول شروط :التفوق منح -
           بالموازنة الصرف بنود :البرامج على الصرف موازنة -
داد - ة إع نویة الموازن ا الس امج إدارة مجلس من واعتمادھ  اإلدارة ومجلس البرن

           .الجامعة مستوى على الجدیدة للبرامج

            .األساسیة البنیة تطویر في لالستثمار مالي تخطیط وجود -

٢٠  

             :مستوفاة الطالب مع التعاقد استمارة وجود

            البرنامج مزایا

            وواجباتھ الطالب حقوق

            للبرنامج المعتمدة الساعات حساب نظام

            البرنامج من) الخروج (التحویل قواعد
            بالبرنامج المسجلین للطالب األكادیمي لإلرشاد نظام

            .المستفیدین مع ومناقشتھا واعتمادھا للبرنامج ةالذاتی الدراسة إعداد  ٢١
            .الدراسیة المقررات لجمیع السابقة باالمتحانات االحتفاظ  ٢٢
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