
1 
 

 

 البرنامج  وأ ةي  الكم   وأ سةعمى مستوى المؤس   لنيل شهادة ضمان الجودة الزمةاإلجراءات والخطوات ال

ح لنيل شيادة ضمان الجودة بطمب الترش   كاديمي  أو البرنامج األة ي  الكم  و أ ةعميمي  سة الت  م المؤس  تتقد   .1
تيا لمحصول ما يثبت أىمي   الى إضافة  ، م الذاتي  ينسخة من دراسة التقي رفاقإ ضرورة ا معلكتروني  إ

 رفاقإ مع ،م لمييئةسبوع من تاريخ التقد  أ مىع ةىمي  األشيادة  ّل  تزيدأعمى  ،يادةعمى ىذه الش  
 .ةة المستحق  المالي   بدّلتيصال دفع الإ

ة ىمي وواأل سووة شووروط  د موون موودق تحقيووق المؤس  صوونيف فووي الييئووة بالت ك ووة ضوومان الجووودة والت  تقوووم مديري وو .2
وتقووم الييئوة بمخاطبوة  ،ةاتي وراسوة الذ  عموى تقريور الد   لمبودئي  الع اواّلط و ،ضمن النموذج المعتمد لوذلك

وواقص إن و  الن  بوو وأ ومالوتموة بالطموب البالايوا باكالجيوة المتقد   فووي  ياسوتكمالّل ى فرصوة  ط وع  وت   ،ت  د  ج 
 .مبالط  ربعة أسابيع من تاريخ تقديم أة أقصاىا مد  

 يائي  الن   اتي  قييم الذ  ة عن تقرير الت  ة ونسخة إلكتروني  نسخ ورقي   ست  مة بالطمب المتقد  الجية ق رف  ت  .3
 سة عمى كل  زمة لتقدير أدا  المؤس  الال  ة دل  واألالوثائق  معة بذلك ييئة وفق التعميمات الخاص  الإلى 

تعديالت عمى  ةأي   أو إجرا    أو حذف أوراق   معيار من معايير الجودة. وّل يجوز بعد ذلك إضافة  
 قرير.الت  

تقرير لدراسة  سس المعمول بيا في الييئةحسب األين لجنة الخبرا  يعا بتصدر مجمس الييئة قرار  ي   .4
 ذا كان لياإفيما  جنةالم   سما  ا بمب رسمي  مة بالط  خطار الجية المتقد  إبالييئة  تقوم  و  ،اتي  قييم الذ  الت  
مصالح لدق  ةيأ جنةلم  عضا  اأألي من يكون  أّل  عمى  ،ةجنعمى الم  ظات مالحظات أو تحف   أي  

 .مبمة بالط  الجية المتقد  
 ،وجميع مرفقاتومب مة بالط  لمجية المتقد   يائي  الن   اتي  قييم الذ  تقرير الت   تقوم لجنة الخبرا  بدراسة   .5

الع جنة لالط  الم   سر  ة من خالل أمين عميمي  سة الت  وتحديد موعد لزيارة المؤس   ،الي  و  أ اتقييمو تقييم  بو 
مرفقات أو  ةوطمب أي   ،رض الواقعأق من مضمونو عمى حق  والت   ،ةكاف   ةاتي  راسة الذ  عمى بنود الد  

قييم ت  القياس و الفي واىد التي ت ساعدىا ة بيدف جمع المزيد من المعمومات والش  استفسارات إضافي  
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صيااة تقريرىا  لتتمك ن منير ضمان الجودة وتعميمات الييئة ا لمعايوفق  والبنود رات قيق لممؤش  د  ال
 .يائي  الن  

ة لى مديري  إ وم  قد  وت   ،توصيتيا الواضحة ن امتضم   يائي  الن   قييمي  الت   قريرتقوم لجنة الخبرا  بإعداد الت   .6
لى رئيس إورفعو  ولتدقيقة ة في المديري  المركزي   ةجنعمى الم   تعرضو ؛ وىذه المديري ةضمان الجودة

 المجمس. الييئة لعرضو عمى
الذي  ر  مين الس  أو  لجنة الخبرا  مندوب بحضور يائي  الن   قييمي  قرير الت  الت  مع مجمس الييئة عمى يط   .7

 أو ،دناهأن حسب ما ىو مبي   منح شيادة ضمان الجودةب اإم   ويصدر المجمس قرار ا ،بمناقشتويقوم 
اّلختالّلت  تطويره ومعالجةقرير لات الواردة في الت  مب بالمالحظمة بالط  الجية المتقد   مخاطبة

 لى الييئة.إعادتو ا  و و فيواقص الموجودة والن  
عمى النحو مب مة بالط  المتقد   ةلدرجات الجي ط الحسابي  يصدر مجمس الييئة قراره في ضو  المتوس   .8

 :اآلتي
 سنوات عند حصوليا عمىربع أة لمد   ضمان الجودة و البرنامج شيادة  أة ي  أو الكم  سة منح المؤس   -

 الثة.الث   ةنومتابعتيا بعد الس   4  ≥  ط حسابي  متوس   ≥  6.3 ما بين ط حسابي  متوس  
 ة ثالث سنوات عند حصوليا عمىضمان الجودة لمد   شيادة   و البرنامجأة ي  أو الكم   سةمنح المؤس   -

 انية.الث   ةنومتابعتيا بعد الس   6.3>  ط حسابي  متوس   ≥ 8.2 ما بين ط حسابي  متوس  
ط متوس   ة سنتين عند حصوليا عمىضمان الجودة لمد   شيادة   و البرنامجأة ي  أو الكم   سةمنح المؤس   -

 .األولىنة ومتابعتيا بعد الس   8.2> ط حسابي  متوس   ≥ 8 ما بين حسابي  
 البرنامجو أة عميمي  سة الت  بات شيادة ضمان الجودة عن المؤس  لمتطم   ةقمحق   اعتبار الجامعة اير   -

 ة  مد   عطى الجامعة  . وت  8> ط حسابي  متوس   ≥  0ما بين  ط حسابي  متوس   عند حصوليا عمى
 ة أخرق.م مر  قد  شير لمت  أة ست  

 يادة  البرنامج الش   وأة ي  الكم  و أسة ، وفي حالة منح المؤس  اي  خط   بقرار المجمس سة  المؤس  الييئة  بم غ  ت   .9
ب عمييا بيا ما يترت   ق اف  ر  م  حدق جمسات المجمس إّلستالم شيادة ضمان الجودة في  سة  المؤس   ت د عى

 الشيادة. ياا من تاريخ منحمن إجرا ات لممتابعة اعتبار  
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سة )الوسط ة لممؤس  يائي  الن  وتكون درجة القطع حسب العالمة  ،ينتفئلى إاألدا   رات  مؤش   م  س  ق  ت   .11
 .مجاّلت تحسين -ة         بنقاط قو   -أ عميو: ذي تحصل( وحسب المستوق الالحسابي  

مانية عن ة الث  ئيسي معيار من المعايير الر  أل ط الحسابي  المتوس   يقل   أّل  وفي جميع األحوال يجب   .11
(2.11). 
 :يةتاآلجرا ات المتابعة وفق اآللية إ تتم    .12
   أمين و  ،ن من رئيس وأعضا تتكو   ،عميمي  و البرنامج الت  أسة تشكيل لجنة من الخبرا  لمتابعة المؤس

 .سر  
   حسينالت  ة ومجاّلت نقاط القو  عمى مل تيشو سة لممؤس   ل  س  ر  أ  ابق الذي قرير الس  جنة بالت  تزويد الم، 

 .و البرنامجأسة م من المؤس  لى تقرير المتابعة المقد  إ ضافة  إ
   حسين رات )جميع مجاّلت الت  فاق عمى مجموعة من المؤش  اّلت   يتم   لمت قريرين جنةبعد دراسة أعضا  الم

ة يارة الميداني  حضير لمز  مت  ل بيا حسين، ويتم تزويد المؤسسةات الت  ولوي  أحسب  ،ة(+ عدد من نقاط القو  
 . ياين بشخاص المعني  وقائمة األ ياوجدول

   ات أولوي  حسب  ،ة(من نقاط القو   ةنعي  حسين + )جميع مجاّلت الت   ارقمي  فق عمييا المت   رات  المؤش   ت ق ي م
 .راتعن ىذه المؤش   ل  مفص   بتقرير   سة  س  المؤ  د  و  ز  ة، وت  يارة الميداني  بعد الز  حسين الت  
   لى رئيس إقرير ورفعو ة ضمان الجودة التي تقوم بتدقيق الت  لى مديري  إىا وتوصيتيا تقرير   ة  جنم الم  تقد

و منحيا أة شيادة ضمان الجودة ي  ر استمرا طمبب مةالجية المتقد  الييئة لعرضو عمى المجمس لمنح 
 وضاعيا.ألتصويب  ة  ميم


