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 متطلبات التأهل لالعتماد املؤسسي
 المطلوبةالوثائق  أهم متطلبات التأهل 

1 
الترخيص النهائي للمؤسسات األهلية أو قرار 

 اإلنشاء للمؤسسات الحكومية

الترخيص النهائي للمؤسسسسسسألسسسسساو ا  لي     قرار  •

 قرار اإلنشاء للمؤسألاو الحكومي 

2 
اإلستراتيجية للمؤسسة وتقارير اإلنجاز الخطة 

 الخاصة بها

 الخط  االستراتيجي  للمؤسأل  •

 للخط  االستراتيجي التشغيلي   طالخط •

  للخط  االستراتيجي  الد ري  تقارير اإلنجاز •

 واإلجراءات والسياسات لمؤسسةلالدليل التنظيمي  3

 األدلة التنظيمية للمؤسسة متضمنةً: 

 الألياساو  •

 اإلجراءاو  •

 الهيكل التنظيمي  •

 الصالحياو ،المهام  •

  التوصيف الوظيفي •

 األدلة التعريفية للطالب وهيئة التدريس والموظفين 4

هيئة الطالب واألدلة التعريفية المقدمة لكل من 

 :متضمنةً  ينالتدريس والموظف

  برامجهاالتعريف بالمؤسأل   •

 القبول  التألجيل •

 الئح  الدراس   االختباراو •

 خدماو التوجيه  اإلرشاد  •

 الحقوق  الواجباو •

   الترقياو التوظيف •

 الشكا ى  التظلماو •

 توصيف البرامج األكاديمية التي تقدمها المؤسسة 5
توصسسيف جميا البراما ا داديمي  بالمؤسسسألسس    قا  

 لنموذج المردز الوطني

6 
 األكاديميةبرامج لالمقررات الدراسية لتوصيف 

 بالمؤسسة

توصيف المقررات الدراسية لجميع البرامج عينة من 

 على أن تتضمن :

 متطلب جامع  ) مقرر  احد( •

 متطلب دلي  ) مقرر  احد( •

متطلب برناما ) مقررين.  حد ما من المألتوياو  •

 ا  لى  الثاني من المألتوياو النهائي (

 الميداني )إن  جد(مقرر التدريب  •

 نظام ضمان الجودة وتقارير األداء الخاصة به 7

 دليل نظام الجودة بالمؤسأل   •

دليل سسسسياسسسساو  إجراءاو إقرار  تعديل البراما  •

) متضسسسسسسمن  ا دساديميسس   المقرراو السدراسسسسسسسيسس 

 (مصفو   الصالحياو على دا   المألتوياو

بمسسا  ي ذلسس   متسسابعسس  جودة التعليل  التعللنظسسام  •

آليسساو قيسساا خصسسسسسسسائص الخريجين  مخرجسساو 

 التعلل
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 المطلوبةالوثائق  أهم متطلبات التأهل 

) بما نظام الجودة بالمؤسأل تطبيق تقارير متابع   •

  ي ذل  جودة التعليل  التعلل(

تقرير نتائا استطالعاو الر ي لذ ي العالق   •

)الطالب، الخريجين، جهاو التوظيف،  يئ  

 التدريس، الموظفين(آلخر سنتين

 األداء الرئيسة والمقارنة المرجعيةمؤشرات  8
مؤشسسسراو ا داء الرئيألسسس   المقارن  قياا تقرير  •

 ثالث سنواو.المرجعي  آلخر 

 نظام إلكتروني لحفظ وتوثيق سجالت الطلبة 9

يل النظام اإللكتر ني لحفظ  توثيق سسسسسسسجالو  • دل

 الطلب 

 عين  من التقارير الصادرة من النظام •

10 
 والمعلومات لجمع البيانات إلكترونيمركزي  نظام

 هاوتحليل

يل  • يل المعلوماونظام دل ناو  تحل يا بما  جما الب

 ي ذلسسس  الصسسسسسسالحيسسساو الممنوحسسس  للوحسسسداو 

 ا داديمي   اإلداري .

لكسسا سس   عينسس  من التقسسارير الصسسسسسسسادرة من النظسسام •

 مألتوياو مألتخدمي النظام.

 بالمؤسسة ومتابعتها خطة البحث العلمي 11

خط  البحث العلمي للمؤسسسسسسسألسسسسسس  )  ي حال  عدم  •

 إدراجها ضمن الخط  االستراتيجي (

نظسسام رصسسسسسسسسد  توثيق  نشسسسسسسطسس  البحسسث العلمي  •

 بالمؤسأل 

  خط  البحث العلميل الد ري  تقارير ا داء •

 بالمؤسسة ومتابعتها الشراكة المجتمعية خطة 12

حال  خط  الشسسسسراد  المجتمعي  للمؤسسسسسألسسسس  )  ي  •

 عدم إدراجها ضمن الخط  االستراتيجي (

نظام رصسسسد  توثيق  نشسسسط  الشسسسراد  المجتمعي   •

 بالمؤسأل 

 الشراد  المجتمعي  خط  ل الد ري  تقارير ا داء •

 الدراسة الذاتية المؤسسية 13

)ما مراعاة  ال مقاييس التقويل الذاتي للمؤسسسألسس   •

يقل مألسسسستوى التقييل عن ثالث نقاط لكل مح  

المحكاو الرئيألسسسسسسس  التي حدد ا المردز من 

  لكل معيار(

 الدراس  الذاتي  المؤسألي  تقرير  •

ا دل   الشسسسسسوا د الخاصسسسسس  بتقرير الدراسسسسسس   •

 الذاتي .

 


