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متطلبات التأهل للتقدم بطلب االعتماد البرامجي
نسخة المؤسسة التعليمية
َووىالمركس ووصلتشووعُ لمؤسس و المرليمووُعلمري و رٍلرمسوويٍلرمولووىىلامووًلم الك و الما و اَكٍلمر سممعووٍل ووىزلم لك و ىل
ج هصَله لرمولىىلامُه.لولتؤ دلمركس صحسصه لامًلم زتق ءلبكسلىيلمرعىاةلوتعنبلمغ ةلمرقسمزمالمرسم ُةلمرلٍل
تنععلانه لمشكالالجسُكةلرمكؤسس المرليمُكُةلولبسممعه لولرمطم ةلامًلحدلسىمء.لولررركل قدلقوسزالمركس صاود ل
ق ىىلطم الم الك المركليعمةلمرلٍلتلقد لبه لمركؤسسو المرلوٍلروعلتسولككالبنو ءلنظ مهو لمرودميمٍلراوك لمرعوىاة.لول
مركس صشأنه ل ٍلذركلشأ لميظعلهُئ الم ال ك القدلت نتلملطم و المووداةلَلىجوبلمسولُا مه لمو لق والسَوةلمؤسسوةل
تيمُكُةلتسغبل ٍلمرلقد لبطمبلزسكٍلرالالك المر سممعٍ .ل
ل
بن ءلامًلم لتقد لَليُ لس لتلى سلرديلمركس صمرقن اةلب سلُا ءلملطم المرلأهالرملقد لبطمبلم الكو الق والمسولال لسٌل
طمبلبلاةلزسكُة.لولتليمقلملطم المرلأهالرملقد لبطمبلم الك الب رين صسلمركوىزَةل ٍلمي َُسلضك لمرعىاةلول
مديلمرلقُدلب ركسىغ المرنظ مُةلمرلٍلتكنحلمركؤسسةلمرليمُكُةلمروقل ٍلمك زسوةلنشو طه ل كؤسسوةلرمليموُعلمريو رٍلول
هٍلقسمزلمإلنش ءلب رنس ةلرمكؤسس المروكىمُةلولمرلسيُصلب رنس ةلرمكؤسس الماهمُة.ل ل
ل
و تشمل الخطوات الرئيسة لعمليات االعتماد ما يلي:
إنهوو ءلمركؤسسووة مرليمُكُووةل ريكمُوو التقوووىَعلسورووٍلركسوولىَ السامدهوو لمسوولن املإروووًلمركيوو َُسلمركيوودةلموو لق وووال
مركس ص(امك ًلبأنهلم لمركلىق لس لَكى لادال ُوسلمو لمركؤسسو المرليمُكُوةلقودلسنهوًلهورةلمر طوىة .للوتقودَعل
مركؤسسةلرطمبلم الك الامًلس لَلاك لمرطموبللإقوسمزملمو لمعموالإامزةلمركؤسسوةللسولمو ل وٍلحككوهلبكو ل
َمٍ :ل
ل

 سنهلم لمركسجحلس لمركؤسسةلقدلمسلى تلمي َُسلمرعىاة.ل
 س لمركؤسسةلقدلمسلى تلملطم الماهمُةلرملقد لبطمبلم الك ا.
مىم قةلمركس صامًلطمبلمركؤسسةلوتودَدلمركس صرمل زَخلمركلىق لريكمُ المرلقىَعلمر زجٍ.
إنه ءلمركؤسسةلمرليمُكُةلريكمُ المرلقىَعلمررمتُةلو ق لرمكي َُسلومإلجسمءمالمركيدةلم لق المركس صومرلٍل
تسلغسقلمو لتسويةلسشوهسلإروًلمعنوٍلاشوسلشوهسم.لولسوى لتقود لمركس صمركشوىزةلرمكؤسسوةليوالىلتموكل
مرالسةلرملأ دلم ل هعلمركؤسسةلرمكلطم المركينُة.ل
مرلقىَعلمر زجٍلرمكؤسسةلمرليمُكُةلم لق ال سَقلتقىَعللمسلقالَلعلتشكُمهلم لق المرهُئة.للوَلاك ل
هرملمرلقىَعلشَ زةلمُدمنُةلرمكؤسسة.ل

ويوضح الجزء الثالث من " دليل ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي لمؤسسات التعليم العالي"
الصادر عن المركزمتطلبات الدراسة الذاتية والتقويم الخارجي.
ل

مت ذلمركس صرمقسمزلبشأ لمالك المركؤسسةلمرليمُكُةلمسلن املإرًلتقسَسل سَقلمرلقىَعلمر زجٍ.
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امك ًلبأ لم الك المر سممعٍلم لمركنظىزلمررٌلتل ن ةلمركس صهىلمالسم لامًلمركسلىيلمرسسكٍلمري ل
بأ لمركي َُسلمرالشمةلمسلى ةل وٍلإامزةلولتقودَعلبسنو معلميوُ لولم الوسم لبعوىاةلنوىمتعلمروليمعلمرلوٍل
َكلسووو ه ليسَعوووىلمر سنووو مع.لولمركيووو َُسلمركسووولهد ةلهنووو لَعوووبلس لتقوووالاووو لتموووكلمركيكوووىىلبهووو ل وووٍل
مركؤسس المري ركُةلذمالمرعىاةلمري رُة .ل
للل
ولتلاك لإجسمءمالم الك المرسسكٍلم لق المركس صاٌلبسن معلتقىَك ًلذمتُ ًلاقُق ًلمسولن امًلإروًلماحودل
اشسةلميُ زلمرلٍلحداته لمرهُئة.لولَمٍلهرملمرلقىَعلمررمتٍلتقىَعليو زجٍلمسولقالمو لق وال سَوقلتقوىَعل
َهد لإرًلمرلوققلم لنل دعلمرلقىَعلمررمتٍلولَأيرل وٍلم ال و زلموديلمسولُا ءلميو َُسلمرعوىاةلمركيلكودةل
م لق المرهُئة.ل
ل

العالقة بين االعتمبد المؤسسً و االعتمبد البرامجً
ل
م لس لموك المالك المر سممعلتست طلبشكالزدُسوٍلب ر سنو معلمر ضو لرملقوىَعلإ لس لجوىاةلمر سنو معل
ولمرد دالمرالشمةلركنوهلم الك التيلكدلإرًلحدل ُسلامًلمإلجسمءمالمركل يةل ٍلمركؤسسوةلمرليمُكُوة ل
ولهرةلقدل لتكى لتوتلسُطسةلمرق دكُ لاموًلمر سنو معللمو لسنهو لتوؤعسلاموًلجىاتوهلولَعوبلس لتؤيورل
ٍلم ال زلاندلتقىَعلمر سن مع.لولررركلتااالمركس صس لتقى لبلقىَعلمركؤسسوةلإجكو ًلق والمر ودءل وٍل
مالك البسممعه  .ل
لل
ولتوودز لمركس صسنووهليووالىلمرالووسةلم نلق رُووةلمرلووٍلتكووسلبهو لمنظىمووةلمرليمووُعلمريو رٍل ووٍلمرككمكووةلولمرلووٍل
تس قلمرلط ُقلمرش مالرنظ لضك لمرعىاةلَليُ لامًلمركثُسلم لمركؤسس المرليمُكُةلمنعو شل وعل ُوسل
م لمااك ىلم لسجالمسلُا ءلملطم الم الك المركؤسسٍ.للولقودلَلسو بلذروكل وٍلتوأجُسلمالكو الاودال
ُسلم لمر سممعلذمالمرعىاةلمري رُةلومركسلى ُةلركلطم و المرلأهوالرملقود لبطم و الم الكو ا.لولرلعنوبل
هرملمرليطُالغُسلمرك سزل قدلقسزالمركس صمسلق ىلطم الم الك المر سممعٍلم لمر وسممعلمركسولى ُةل
ركلطم و المرلأهووالرملقوود لب رطم و الولإ لس و قلذرووكلحلووىىلمركؤسسووةلما لامووًلم الك و المركؤسسووٍل
بشسطلمسلُا ءلمركؤسسةلركلطم الميُنةلم لملطم الضك لمرعىاة .ل
ل

ولتىالمركس صس لتؤ دلس لمرلستُ المر صةلمركدزجةل ٍلهرةلمرىعُقوةلتهود ل قوطلإروًلمر وتل وٍلسهمُوةل
مر سممعلرملقد لبطمبلرالالك ا لور لَيلكدلسٌلبسن معلإ لبيدلمرلوققلم لمسولُا ءل وةلمركيو َُسلبغو ل
مرنظسلا لمرعهةلمركسؤورةلا لتقدَعليدمةلميُنة .ل
ل
ل إذمل نتلمركؤسسةلقدلحلمتلامًلم الك المركؤسسٍلق المر دءل ٍلتقوىَعلمر سنو معل سوى لَالوس ل
س ل ووةلمانشووطةلامووًلمركسوولىيلمركؤسسووٍلمسوولى ُةلرمكي و َُس لبُنك و ل ووٍلح رووةلمركؤسس و المرلووٍلرووعل
تولالامًلم الكو المركؤسسوٍلل ُلىجوبلمرلوقوقلمو لمسولُا ءلمركيو َُسل وٍلسوجوهلمرنشو طلمركؤسسوٍل
مركدزجةل ُك لَمٍلق المر دءل ٍلاكمُ التقىَعلمر سن مع:ل ل
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متطلببت التأهل للتقدم بطلب االعتمبد البرامجً
.1

َعبلس لَكى لمر سن معلم لمر سممعلمرك ىروةلمركؤسسوةلبلقودَكه لو قو ًلرمكسوىغ المرنظ مُوةل
(سٌلس لتكى لمركؤسسةلم ىرةلنظ مل ًلبكنحلمرشه اةلمرلٍلَنلهٍلبه لمر سنو معل وٍلمرل لوصل
مركينووٍلو ق و ًلركاووكى لقووسمزلإنش و ءلمركؤسسووةلب رنس و ةلرمكؤسس و المروكىمُووةلسولماووكى ل
مرلسيُصلمرككنىحلرمكؤسسةلب رنس ةلرمكؤسس الماهمُة .

.2

َعووبلس لَكووى لموودَسلمرع ميووةل(سولاكُوودلمركمُووة لمرلووٍلَنلكووٍلإرُه و لمر سن و معلقوودلسقووسلتقوود ل
مر سن معلبطمبلم الك ا.ل

.3

س لَكى لقدلتعلتىصُفلمر سن معلبكىجوبلمرنكوىذالمركيودلمو لق والمركس صرهورملمرغوس
س لَكى لمرلىصُفلميلكدمًلم لق المرمعنةلمرسدُسُةلذمالمريالقةل ٍلمركؤسسةلمرليمُكُة.

 .ول

.4

س لَكوووى لقووودلتوووعلتىصوووُفلجكُووو لمقوووسزمالمر سنووو معلبكىجوووبلمرنكوووىذالمركيووودلمووو لق وووال
مركس صرهرملمرغس .

.5

س لَلوى سلوصووفلومضوحلركولووىيلمقوسزمالمر سنو معلولملطم و المر سنو معلب إلضو ةلإرووًل
مرمىمدحلمركنظكوةلرشوؤو لمرطم وةلمركملوقوُ لب ر سنو معلبكو ل ُهو لمركلطم و المري موةلرمكؤسسوةل
مرليمُكُةلولمركلطم المر صةلب ر سن معلمركينٍ.

.6

س لَلى سلتقسَسلسنىٌلرم سن معلولركالمقسزلم لمقسزمتهلب رلُغلمركيلكدةلم لق والمرهُئوة لل
ولذركلرسنةلومحدةلامًلماقالانودلمرلقود لبطموبلم الكو الولرسونةلع نُوةلانودلشَو زةلمرلقوىَعل
مر زجٍ.

.7

س لتلووى سلنلو دعلمسوولطالال زمءلمرطم ووةلرلقووىَعلمر سنو معلول%55لامووًلماقووالمو لمقووسزمال
مر سن مع.لولس لتلى سلتق زَسلتمكلم سولطالا الركودةلسونلُ لاموًلماقوالانودلإاودمالتقسَوسل
مردزمسةلمررمتُة.
س لَكووى لمر سن و معلقوودليووسالا يووةلومحوودةلامووًلماقووالولس لتلووى سلمرلغرَووةلمرسمجيووةلم و ل
يسَعٍلمر سن معل(هرملمرشسطل لَنط قل ٍلح رةلم الك المركؤقت .

.8
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ب رنس ةلرم سممعلمركلككةلرلأهُالمرطم وةل وٍلت لوصلمهنوٍلَعوبلس لَكوى لقودلتوعلتشوكُال
رعنةلإشسم ُةلرم سن معلم لق المركمُةلسولمرقسع.لولَعبلس لتكى لسغم ُةلسااو ءلمرمعنوةلمو ل
ذوٌلمر ووسةل ووٍلمرل لووصلم و ليوو زالمركؤسسووة.لو لبوودلس لتلاووك لمهوو لتمووكلمرمعنووةل
مسمجيةلبُ ن التقىَعلمر سن معلولتقدَعلمركشىزةلحىىلماكى لمر سن معلولتستُ التقدَكه.

َ .15عبلس لتكى لمركؤسسةلقدلميل زالبسن مع لسولس ثوسلمو لمر وسممعلمركشو بهةل وٍلمؤسسو ال
سول مُ السيسيلرغوس لمركق زنوةلمركسجيُوةلBenchmarkingلرلقوىَعلجوىاةلمر سنو مع.لول
َعبلس لَكى لمر سن معلقدلسادلق دكةلبكؤشسمالماامءلمرلٍلسللعلمركق زنةلبن ًءلامُهو .لولإذمل
تاكنتلتمكلمركؤشوسمالبُ نو الغُوسلمنشوىزةلبشوكالزسوكٍل ُعوبلس لَكوى لمر سنو معلقودل
مت رلمإلجسمءمالمرالشمةلرمولىىلامُه لم لق التمكلمر سممع.
َ .11عووبلس لَقوود لمر سن و معلتقسَووسمًلمووىجصمًلَىضووحلمووديلمسوولُا ءلمر سن و معلركلطم و المإلط و زل
مرىطنٍلرمكؤهالالو ق ًلرك لهىلمودال وٍلمرقسوعلمرسو ب لمو لمرعوصءلمرثو نٍلمو لارُوالضوك ل
مرعووىاةلولم الك و ال ووٍلمرليمووُعلمري و رٍل Handbook for Quality Assurance and
. Accreditation of Higher Educationلامك ًلبأ لهرةلمركلطم و التشوكالمسوكًلمرشوه اةل
مرلووٍلَنلهووٍلبه و لمر سن و معلولاوودالمرس و ا المركيلكوودةلمرلووٍلَلاووكنه لمر سن و معلول لتووديال
ضكنه لس ا المرسنةلمرلواُسَة ل ك لتشكالنىمتعلمرليمعل ٍل المع ىلم لمعو المروليمعل
ولا دالتولُالنىمتعلمرليمعل ٍلتمكلمركع ا.ل
 .12لَعبلس لَكى لمر سن معلقدلسنهًلمردزمسةلمررمتُوةلبكقو َُال لتقوالاو لعالعوةلنعوى ل وٍل وال
ميُ زلزدُسٍلولميُ زل ساٍلم لمركي َُسلمركلىم قةلم لط ُيةلمر سن مع.لويالحظ نن ذلظ
ال يعني بالضرورة نن تكون المؤسسة قد حققت ثالث نجوم نو نكثر في كل بند من البنود
المدرجة تحت كل معيار فرعي ،و إنما المقصود هظو اسظتحقا ثالثظة نجظوم نو نكثظر فظي
المقياس الشامل لكل معيار رئيسي نو فرعي.
لل
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الحد األدنى من المتطلببت المؤسسية الالزمة لتأهل البرنبمج للتقدم بطلب االعتمبد
اندلزغ ةلبسن معلمودالَنلهٍلبكؤهالامكٍل ٍلمرولىىلامًلم الك المر سممعٍل ٍل ى ل
مركؤسسةلمرليمُكُةلمرلٍلَقد ل ُه لمر سن معلرعلتولالبيدلامًلم الك المركؤسسٍ ل ئ لهن ركلادال
م لمركلطم المرلٍلَعبلتى سه لركٍلَلعلق ىىلطمبلمر وثل ٍلتأهالمر سن معلرالالك الما اَكٍلل
م لمرهُئة.للهرةلمركلطم التلاك لم لَمٍ :ل
.1
.2
.3

.4
.5

.6
.7
.8
.9

س لتكى لمركؤسسةلمرليمُكُةلمركقدمةلرم سن معلقدلساداليطله لمإلسلسمتُعُة.
س لتكووى لمركؤسسووةلمرليمُكُووةلمركقدمووةلرم سن و معلقوودلسنشووأالمس ووصمًلسولوحوودةلرمعووىاة.لولس ل
َكى لمريكالج زلإلادماليطةلإسلسمتُعُةلرلوسُ لمرعىاة.
س لتكووى لمركؤسسووةلمركقدمووةلرم سن و معلقوودلساوودالق دكووةلبكؤشووسمالماامءلرغووس لضووك ل
مرعووىاةلولس لتشووكالتمووكلمرق دكووةلمؤشووسمالي صووةلب ر سن و مع.لولَعووبلس لتكووى لمر ُ ن و ال
مركليمقووةلبهوورةلمركؤشووسمالملووى سةلرمكؤسسووةلبشووكالاوو لولركيظووعلمر ووسممعلمرلووٍلتقوودمه ل
مركؤسسةلولم لبُنه لمر سن معلمررٌلَسغبل ٍلمرلأهالرملقد لبطمبلم الك ا.
س لَكوووى لروووديلمركؤسسوووةلوصوووفلومضوووحلإلجوووسمءمالإقوووسمزلمر وووسممعلولمسمق وووةلجىاتهووو ل
وإجسمءمالإقسمزلتيدَمه .ل
س لتكى لمركؤسسةلمرليمُكُةلمرلٍلتقد لمر سن معلقدلمسل دمتلسسومى لمسولطالال زمءلمرطم وةل
رغس لتقىَعلجىاةلمركقسزمالومر وسممعل ُكو ل لَقوالاو ل%55لمو ل مُ تهو لسولسقسو مه .لول
س لتلووى سلرووديلمركؤسسووةلبُ ن و الم سوولطالا الامووًلمركسوولىيلمركؤسسووٍل ووٍلمرعىمنووبل
مركشووولس ةلبوووُ لمركمُووو الولماقسووو لبكووو لَاوووك لإمك نُوووةلمسووول دم لتموووكلمر ُ نووو الرمكق زنوووةل
مركسجيُةلBenchmarkingلبُ لمر سممعلمرلٍلتقدمه لمركؤسسة.ل
س لتكووى لرووديلمركؤسسوووةلمرليمُكُووةلمركقدموووةلرم سنوو معل رُووةلر شوووسم لما وو اَكٍلولتقووودَعل
مركشىزةلرمطم ة.لولس لتكى لرديلمركؤسسةلإجسمءمالرلقىَعلمديلمالءمةلمر ودم المركقدموةل
رمطم ةلمركملوقُ لب ركؤسسةل ٍلهرملمرشأ .
س لتكى لمركؤسسةلمرليمُكُةلمركقدمةلرم سن معلقودلو وسالمسم وقلولإمك نو المن سو ةلرمنشو طل
مرالصاٍلمركالدعلرمطم ةلمركملوقُ لب ركؤسسة.
س لتكووى لمركؤسسووةلمرليمُكُووةلمركقدمووةلرم سنوو معلقوودلو ووسالمووىمزالتيمُكُووةلمن سوو ةلرووداعل
بسممعه لمرليمُكُوة.لولس لتكوى لروديلمركؤسسوةلإجوسمءمالرمليوس لاموًلمحلُ جو المر وسممعل
وم سلع بةلره لولتقىَعلمديلمالءمةلمر دم المركقدمةل ٍلهرملمرشأ .للل
للللللنن يكظظون لظظدم المؤسسظظة ن ظظام لتزويظظد األقسظظام األكاديميظظة و الكليظظات ولجنظظة ضظظمان
الجظظودة ولجنظظة الخطظظط الدراسظظية ،نو مظظا يقظظوم مقام ظظا ،بالبيانظظات اصحصظظائية عظظن تحصظظيل
الطلبظظة .ويجظظأ نن تتضظظمن تلظ البيانظظات كحظظد ندنظظم المعلومظظات المدرج ظة فيمظظا يلظظي و نن
تكظظون هظظذم المعلومظظات متظظوفرة لاظظر المقارنظظة  Benchmarkingبظظين البظظرامت التظظي
تقدم ا المؤسسة:
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ن -توزيع درجات الطلبة في جميع المقررات.
أ -توزيع متوسط درجات الطلبة في جميع المقررات في كل قسم (نو برنامت) و كل
كلية وفي المؤسسة بأكمل ا (و يفضل توفير المتوسط لكل مستوم دراسي نو سنة
دراسية علم حدة).
ت -معدالت اجتياز الطلبة لجميع لمقررات.
ث -معدالت اجتياز الطلبة لجميع المقررات في كل قسم (نو برنامت) و كل كلية و في
المؤسسة بأكمل ا (ويفضل توفير معدالت إن اء الطلبة لمقررات كل مستوم دراسي
نو سنة دراسية علم حدة).
ج -معدالت انتقال الطلبة من سنة إلم سنة و معدالت إن اء الطلبة لمتطلبات التخرج في
جميع البرامت.
ح -بيانات تو يف الخريجين.
ولإذمل نتلمركؤسسةلتقد لبسممعلم للةلرم نُ لولسيسيلم للوةلرم نو ال وٍلذمالمرل لوصل
ُعبلس لتكى لمر ُ ن المإلحل دُ الرلولُالمرطم ةلملى سةلركالم لسقس لمر نُ لولسقس لمر نو ال
امًلحدةلولبلاةلمدمعةلاقس لمر نُ لولسقس لمر ن ال ٍل البسن مع.للل
مالحظبت خبصة
َسلندلم الك المر سممعٍلم لق المركس صمرىطنُةلرملقىَعلولم الك الما اَكٍلإروًلميو َُسلضوك ل
مرعىاةلولم الك المرلٍلسادته لمركس صم لسجوالمالكو البوسممعلمرليموُعلمريو رٍ.لولسوى لَولعلتط ُوقل
جكُ ل هرةلمركي َُسلسىمءل نتلمر دم المركقدمةلي ضيةلإلامزةلمركمُو السولماقسو لسولإلامزةلسَوةل
وحدةلإامزَةلت بيةلرمكؤسسةلما .لولتسلثنًلم لذركلاكمُ الم الك الماورٍلمرلٍلَل رل ُهو لقوسمزل
م الك البن ءلامًلمسلُا ءلميُ زلمرليمعلولمرليمُعلولمركي َُسلمراساُةلمركليمقةلبه.لللللل ل
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طلب التأهل للتقدم بطلب االعتمبد البرامجً
مسعلمركؤسسةلمرليمُكُةل __________________________________________ ل
ل

مسعلمر سن مع________________________________________________ ل
ل

ض لإش زةل√ل ٍلمر ن المركق بمةلركالموكل ٍلح رةلمسلُا دهل ل
ل

قبئمة المحكبت
مسعلمر سن مع :ل
ل
1ل
2ل
3ل
4ل
5ل
6ل
7ل
8ل
9ل
 15ل
 11ل
 12ل

المحك مستىفى

مرلسيُصلرم سن مع ل
مركىم قةلامًلمرلقد لبطمبلمالك المر سن مع ل
تىصُفلمر سن مع ل
تىصُفلمركقسزمال ل
رىمدحلمر سن معلولماارةلمرليسَاُةلب ر سن معلولمقسزمتهلولملطم تهل ل
مرلق زَسلمرسنىَةلرم سن معلولمقسزمته ل
بُ ن المسلطالا ال زمءلمرطم ة ل
ت سالمرطم ةلولبُ ن التقىَعلمر سَعُ لرم سن مع ل
مرمعنةلمركشس ةلامًلمر سن معل(رم سممعلمركهنُة ل
مؤشسمالماامءلولمركق زنةلمركسجيُةلPerformance Indicators and Benchmarkingلل ل
مرلىم قلم لمإلط زلمرىطنٍلرمكؤهالا ل
مق َُالمرلقىَعلمررمتٍ ل

ل
ل
ل
ل
ل
ل
ل
ل
ل
ل
ل
ل

رأي الهيئة

ل
ل
ل
ل
ل
ل
ل
ل
ل
ل
ل
ل

ل
ل

َي ألهرملمرعدوىلمسةلومحدةلرعكُ لمر سممعلمركلقدمةلبطمبلمرـلأهال ل
المتطلببت المؤسسية للتأهل لالعتمبد البرامجً

المحك مستىفى

رأي الهيئة

ل
1ل
2ل
3ل
4ل
5ل
6ل
7ل
8ل
9ل

مر طةلمإلسلسمتُعُةلرمكؤسسة ل
مس صلمرعىاةلولمر طةلمإلسلسمتُعُةلرلوسُ لمرعىاةل ل
بُ ن المؤشسمالماامءلمركليمقةلبعكُ لمر سممعلمرلٍلتقدمه لمركؤسسةل ل
مرمىمدحلولإجسمءمالإقسمزلمر سممعلولإقسمزلتيدَمه لولإجسمءمالتقىَكه ل
بُ ن المسلطالا ال زمءلمرطم ةلرم سممعلولمركقسزمالمرلٍلتقدمه لمركؤسسة ل
نظ لمإلزش الما اَكٍلولتقد لمركشىزةلرمطم ة ل
مركسم قلولمإلمك ن المرك للةلرمنش طلمرالصاٍل ل
تى سلمىمزالمرليمعلولنظ لزصدلمحلُ ج المر سممعلولم سلع بةلره ل
مرنظ لمركؤسسٍلرلى ُسلمر ُ ن المإلحل دُةلركيد التولُالمرطم ة ل
7

ل
ل
ل
ل
ل
ل
ل
ل
ل

ل
ل
ل
ل
ل
ل
ل
ل
ل

المملكة العربية السعودية
هيئة تقويم التعليم

Kingdom of Saudi Arabia
Education Evaluation Commission

المركز الوطني للتقويم واالعتماد األكاديمي

National Center for Academic Accreditation
& evAluation

ل
ل
تىقُ ل(مدَسلمرع ميةلسولاكُدلمركمُة ل
ل
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