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 . مقدمة1

 نبذة عن مجلس التعليم العالي 1-1

 إلى القانون رقم  
 
ل ويضم ما ال يقتشتكل مجلس التعليم العالي برئاسة وزير التربية والتعليم  م 2115( لستنة 3استتنادا

عن عشرة أعضاء من ذوي الخبرة واملكانة العلمية  حيث تخضع مؤسسات التعليم العالي الحكومية والخاصة في مملكة 

 .وذلك من أجل ضبط قطاع التعليم العالي ورفع سويته ومراقبته ؛البحرين لرقابة مجلس التعليم العالي

 :هيو   يقوم مجلس التعليم العالي بثالث وظائف رئيسة

 .اجديدةال كاديميةاألأداء مؤسسات التعليم العالي ومراقبته وتقييمه وضبط برامجها ب االرتقاء .1

تتتتمن إعداد  والعلمية والبحثية الشتتتتؤون الاجامعية من مختلف الاجوانب اإلداريةمتابعة  .1 وشتتتتؤون الطلبة والتي تتضت

 .السياسة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي  ووضع اللوائح الخاصة بقبول الطلبة في مؤسسات التعليم العالي

اقتراح تعديالت على قوانين ولوائح التعليم العالي في ضتتتوء تطوير الستتتتياستتتتات العامة في اململكة  وإصتتتتدار اللوائح  .1

 .ن األكاديمية واملالية واإلدارية الخاصة بالتعليم العاليؤو نظم الشوالقرارات التي ت  

 ية عنعد التقارير الستنو ي    و لخاصتةاذلك يضتع املاجلس شتروط ومعايير الترخيص ملؤستستات التعليم العالي إضتافة إلى 

 والبحث العلمي  أداء قطاع التعليم العالي
 
 السنوية يرتقار الوكذلك  ولاجانها للتقارير املتخصصة من األمانة العامة وفقا

القطاع داء أباإلجراءات الفاعلة واملناستتبة لالرتقاء ب ةتوصتتيوال  ؤستستتات التعليم العالي والاجهات الحكومية املختصتةمل

 .ليالتوصيات الخاصة بتشاجيع االستثمار الخاص في التعليم العايقترح و   الوزراء مجلسإلى التقارير ترفع هذه   و وتطويره

 :التعليم العالي في مملكة البحرين إلى تحقيق اآلتي يهدف

  
 
 لحاجات املاجتمع ومتطلبات التنمية الشاملة. إتاحة فرصة الدراسة والتخصص والتعمق في ميادين املعرفة تلبية

 .تنمية البحث العلمي وتشاجيعه ليسهم في تقدم املعرفة وتعمقها وتعزيز اإلبداع واالبتكار لخدمة متطلبات املاجتمع 

  رفع مؤهالت املوارد البشرية في ميادين العمل املختلفة بشكل مستمر وإعداد الطاقات البشرية املؤهلة من الفنيين

 واملتخصصين والباحثين.

 .تنمية التقنية  التكنولوجيا( وتطويرها في خدمة املاجتمع 

  تطويره.تنمية االهتمام بالثقافة العربية واإلسالمية والعاملية وحماية التراث الوطني و 

  العمل على توثيق الروابط الثقافية والعلمية والتعليمية مع الاجامعات ومعاهد التعليم العالي والهيئات واملؤسسات

 العلمية العربية واإلسالمية والدولية.

 .تقديم االستشارات والخدمات العلمية والتقنية للهيئات واملؤسسات الحكومية والخاصة 

  والوطنية وبتقوية شخصية املواطن واعتزازه بوحدته الوطنية ودينه وعروبته ووطنه.االهتمام بالتربية الدينية 
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 .تنمية مهارات النجاح في الحياة واملرونة في مواكبة تحوالت املعرفة وعالم العمل 

 .
 
 ابتكاريا

 
 تنمية قدرة الطالب على ممارسة التفكير العلمي التحليلي الشمولي الناقد وحل املشكالت حال

تتتتع  تكليف مجلس التعليم العالي من قبل مجلس الوزراء في مملكة البحرين لقد تم ت ت قطاع ل االعتماد األكاديمينظام بوضت

  وذلك لتطبيقه بشكل إلزامي على مؤسسات التعليم العالي.  تماش ى مع املعايير الدوليةيي ذال التعليم العالي

 لجنة االعتماد األكاديمي 1-1-1

تنشأ لاجنة اعتماد أكاديمي تضم في عضويتها » :أنعلى  م2115لسنة  3قانون التعليم العالي رقم املادة التاسعة من تنص 

عدد من الخبراء واملختصتتين بالتعليم العالي بقرار من رئيس الوزراء بناء  على توصتتتية من املاجلس توكل إلهها مهمة وضتتتع 

تتتتات الت ت ت ت تتتتست ت ت ت تتتيتة بمنح االعتمتاد بمؤست ت ت ت ت عليم العتالي العتاملتة في اململكتة إلقرارهتا من قبل معتايير االعتمتاد األكتاديمي والتوصت

 .«املاجلس

 هداف االعتماد املؤسس ي: أ1-1

 :ا يليميهدف مجلس التعليم العالي من خالل تطبيق االعتماد املؤسس ي على مؤسسات التعليم العالي إلى تحقيق 

   قةأصحاب العالمستمر من أجل كسب ثقة و بشكل دقيق ومراقبته جودة عالية يتم فحصه  يذ توفير تعليم عال 

 
 
 وإقليمي محليا

 
 وعاملي ا

 
 .ا

  تتتتيدعم عملية الترخيص  أي أن اتوفير نظام للمراقبة املستتتتتمرة  كون إلزامييالعتماد ست
 
تتتتريان مفعول  ا  الستتتتتمرار ست

 .الترخيص

  ؤسسة املكانة الاجيدة ملحول لاجميع أصحاب العالقة بمن فههم أولياء األمور وأرباب العمل والطلبة تقديم الضمانات

 ملعايير عاملية ايتم تقييمه تيالتعليم العالي ال
 
 .وفقا

 بأنها قد استوفت جميع متطلبات مجلس التعليم العالي ذات  عن نفسها تمكين مؤستستة التعليم العالي من اإلعالن

 .األداء املطلوبحافظ على مستوى ت   هاوأن  الصلة بعملها

 ت التعليم العالي من أجل تعزيز جودة التعليم لديها واستمرارهاتقديم الدعم واملشورة ملؤسسا. 

 للطلبة الراغبين في متابعة دراستهم الاجامعية في مؤسسات التعليم  توفير معلومات موضوعية عن أداء املؤسسات

 .العالي داخل مملكة البحرين
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 االعتماد املؤسس ي أهمية: 1-1

 اآلتية: الاجوانبفي  االعتماد املؤسس ي أهمية تتمثل

 
ا
 على الجودة مؤشر -أوال

بت أنها قد ثتستتطيع مؤستستة التعليم العالي التي تحصتل على االعتماد املؤستس ي الصادر عن مجلس التعليم العالي أن ت  

  وت  
 
ودة ظهر التزامها بتقديم الخبرات التعليمية ذات الاجخضعت لعملية فحص دقيقة تستند إلى معايير معترف بها عامليا

 .الطالب هو املحور األساسفهها يكون التي العالية 

 
ا
 املؤسسة ضمن دليل مجلس التعليم العالي للمؤسسات املعتمدة إدراج-ثانيا

تتتستتتت ي من قبل مجلس التعليم العالي التي تحصتتتتل علىمؤستتتتستتتتة التعليم العالي ج استتتم ادر إ مة ضتتتتمن قائ االعتماد املؤست

الخاصة  باإلضافة إلى نشر تقارير الفحص  مانة العامة للمجلسعلى املوقع اإللكتروني لأل  املؤسسات التعليمية املعتمدة

 وفر مصدر ي  بها  مما 
 
 إضافي ا

 
تحاقهم املتوقع ال ةبلطلألصحاب العالقة بمن فههم ا هاللمعلومات حول املؤسسة وبرامج ا

  لدى املؤسسة.نقاط القوة  إلىالتعرف  وتمكينهم من هاب

 
ا
 في سوق العمل العالمي التوظيف-ثالثا

 ألن ن ةالتوظيف العاملي إيجاد فرص عمل في أستتوا  مؤستتستتات التعليم العالي فيخريجي ستاعد االعتماد املؤستتستت ي ي  
 
ظرا

 إلى
 
  االعتماد املؤسس ي قد تم إعداده استنادا

 
 .معايير مقبولة ومطبقة عامليا

 
ا
 املنهي واملؤسس ي التطوير -رابعا

تيح للمؤسسة فرصة املراقبة املستمرة ألدائها من خالل إن الحصول على االعتماد املؤسس ي من مجلس التعليم العالي ي  

تتتياستتتتات   التحضتتتير لعمليات الفحص تتتتراتيجي للست وإعداد التقارير الستتتتنوية بوجود الخطط التنفيذية  والتطوير االست

 
 
 .ليمية لدى الطلبةعزز الخبرات التعواألنظمة التي ت

 
ا
 األداءمستوى  رفع-خامسا

 التي  الفحص يتم إجراء عمليتات الفحص من قبتل فر  
 
تتتتكلهتا ت ت ت ت التعليم العتالي من ذوي الخبرة اجلس األمتانتة العتتامتة ملشت

تتتتعة في مجال التعليم العالي  العالية ت ت ت تتتتائح قيمة مكن أن تقدم والتي ي    واملعرفة الواست ت ت ت تتتتة من خالل عملية نصت ت ت ت تتتتست ت ت ت للمؤست

 .ممارسات عاملية جيدةتنقل إلههم و   الفحص

 
ا
  الضمانات ألصحاب العالقة توفير -سادسا

قدم للطلبة وأولياء أمورهم الضمانات بأن إن حصول املؤسسة على االعتماد املؤسس ي من قبل مجلس التعليم العالي ي  

تتتستتت ي الصتتتتادرة متطلبات حقق ت   اجوانبوما توفره في جميع ال املؤستتتستتتة  ليعن مجلس التعليم العامعايير االعتماد املؤست

 اجلس التعليم العالي.مل األمانة العامة قدم إلىتعليمات شاملة للتعامل مع الشكاوى التي ت  وجود  إضافة إلى
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 املتطلبات العامة لالعتماد املؤسس ي 1-1

 ؤستتستتت ي إلزامياالعتماد امل د  عي  
 
عتماد املؤستتتستتتة اال تمنح إذ   مملكة البحرين ي العاملة فيعالالتعليم ات المؤستتستتتكافة ل ا

 ملاملؤسس ي 
 
 من قرة معايير امللدى تحقيقها لوفقا

 
ضمن إجراءات . وتتلمجلسل األمانة العامة قبلوالتي يتم مراجعتها دوريا

 الفحص مجاالت فيركز على إجراءات ضتتتتمان الاجودة للمؤستتتتستتتتة االعتماد املؤستتتستتتت ي زيارات ميدانية للفحص  والتي ت  

لم والتقييم    التعليم والتعالتنظيم األكاديمي والتنظيم اإلداري  واالستتراتجية واإلدارة املالية  الحوكمة الثمانية اآلتية:

تتتتادي    واالبتكار واملنح األكاديمية البحث العلمي ت ت ت تتتاندةالتأثير االجتماعي واالقتصت ت ت ت ت املباني   قبول الطلبة والخدمات املست

  ويمكن ملؤستتتتستتتتات التعليم العالي واملهتمين ودة والتحستتتتين املستتتتتمرإدارة ضتتتمان الاجو   واملصتتتادر التعليميةاملرافق و 

تتتستتتت ياالعتماد املمعايير ملاجلس التعليم العالي لالطالع على تفاصتتتتيل لألمانة العامة الرجوع إلى املوقع اإللكتروني  لكل  ؤست

 مجال من هذه املاجاالت.

 
 
سياسات ا بين للفريق أن لديهفريق الفحص  علهها أن ت  االعتماد املؤسس ي عند زيارة عايير ملإلى تحقيق املؤسسة  إضافة

 .لمعايير بشكل مستمر طيلة مدة سريان االعتماد املؤسس يلعلة تضمن استمرار تحقيقها اوأنظمة ف

 للمرة األولى يجب علهها أن تخضع إلجراءات متابعة االعتماد املؤسس ي السنوية 
 
 مؤسسيا

 
في حال اعتماد املؤسسة اعتمادا

ة عمليات الفحص املرحلية والتكميلية والفجائية. كما يجب على مؤسسو   والتحليل املالي  السنويةالتي تتضمن التقارير 

الية املترتبة علهها لطلب االعتماد املؤسس ي  وأن تحافظ على عالقة واضحة وشفافة امل املصاريفالتعليم العالي دفع كافة 

انظر البند   .ااملقدمة له الطلبة شكاوى ببالتحقيق فيما يتعلق األمانة العامة وأن تتعاون مع   لمجلسل األمانة العامة مع

لاجنة االعتماد األكاديمي التخاذ التوصتتتيات   وفي حال طرأت أية تغييرات على املؤستتتستتتة يتم إعالم (من الدليل عاشتتترال

 .املناسبة بشأنها

تتتستتتت ي األستتتتاستتتتية استتتتتمرار   القوانين كافةل واالمتثالها القانونية اتالتزامبالوفاء ؤستتتتستتتتة املمن متطلبات االعتماد املؤست

 .والتعليمات واللوائح ذات الصلة بما في ذلك متطلبات الترخيص

 دورة االعتماد املؤسس ي 1-1

تجديد ل  وعلى املؤستتتستتة الحاصتتلة على االعتماد املؤستتستتت ي أن تتقدم بطلب أربع ستتنواتتكون مدة االعتماد املؤستتستت ي 

. كما يجب أن تخضتتتع املؤستتتستتتتة التي تتقدم بطلب تجديد االعتماد املؤستتتستتتت ي للفحص الكامل تهاالعتماد قبل نهاية مد

اجنة االعتماد األكاديمي بناء  على التقرير الخاص باملؤسسة توص ي لو  .الذي تقوم به فر  الفحص املكلفة بزيارة املؤسسة

  أو تأجيل قرار 
 
املعتمدة إما بتجديد االعتماد املؤستست ي ملدة أربع ستنوات أو ملدة أقصتر من ذلك حستب ما تراه مناستبا

 فيتمر سلم تالتحسين املحددة  أو سحب االعتماد املؤسس ي من املؤسسة التي  جوانباالعتماد املؤسس ي لحين معالاجة 

 .تحقيق املعايير املطلوبة

 يحق للمؤستتتستتتة التي يصتتتدر بحقها قرار 
 
يم على قرار مجلس التعل تظلمالتقدم ب أو ستتتتحبه االعتماد املؤستتتستتت ي برفض ا

  .(من الدليل تاسعانظر البند ال العالي  
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 . عملية االعتماد املؤسس ي1

 مقدمة 1-1

يرتكز االعتماد املؤستست ي على فحص جميع الاجوانب املتعلقة باملؤستستة  وتقديم ما يفيد بأن إدارة املؤستسة تعمل على 

عليم وشروط الترخيص الصادرة عن مجلس الت  والتزامها بالقوانين النافذة  االعتماد املؤسس يعايير مل هاتحقيقاستدامة 

 .االعتماد املؤسس ي ةمدالعالي خالل 

يق وأن يخضع الطلب للتدق  يجب أن تكون املؤستستة طالبة االعتماد املؤستست ي مرخصة من قبل مجلس التعليم العالي

تتتتة لعملية فحص لتقييم لمجلسلمن قبتل األمتانتة العتامتة  ت ت ت تتتتست ت ت ت تتتتع املؤست ت ت ت اد عايير االعتمملتحقيقها  مدى  وبعد ذلك تخضت

رفع و  راستتهلد قدم تقرير فريق الفحص إلى لاجنة االعتماد األكاديميوي    التعليم العالي مجلسقبل املقرة من  املؤستست ي

 .بشأن االعتماد املناسب قرارال تخاذال ملاجلسإلى ا اتهاتوصي

 خطوات االعتماد املؤسس ي 1-1

  تتضمن عملية االعتماد املؤسس ي الخطوات اآلتية:

 .ستعد املؤسسة لعملية االعتماد املؤسس يت .1

 .داعمةالالوثائق و  األدلة طلب االعتماد املؤسس ي مع كافةبقدم املؤسسة تت .1

 .املؤسس ي والوثائق الداعمةطلب االعتماد في األمانة العامة فريق االعتماد راجع ي   .1

 .املؤسسةبالتنسيق مع  عملية الفحصمجلس األمانة العامة للظم نت   .1

 وفق التقييم الذاتيقدم املؤسسة تقرير ت   .1
 
 .االعتماد املؤسس يعايير مل ا

 .عملية الفحص من قبل فريق فحص متخصص تجري  .1

 .اجلس التعليم العالياألمانة العامة ملالفحص إلى فريق تسليم تقرير  .1

 .رسله إلى املؤسسة للتحقق من دقة وواقعية املعلومات الواردة فيهيالتقرير و  ةفريق االعتماد في األمانة العامراجع ي   .1

مجلس التعليم  إلى باالعتماد املؤسس ياملتعلقة توصيتها رفع وتتقرير فريق الفحص لاجنة االعتماد األكاديمي  رستد .1

 العالي.

 .االعتماد املؤسس ي من قبل املاجلسب املتعلق قرارالصدر ي .11

  تقوم األمانة العامة بإعالم املؤسسة بقرار مجلس التعليم العالي. .11

تتتتادرة عن مجلس التعليم العالي  ت تتتت ي الصت تتتست ت تتتتمل العديد من و  دقيقةيتبين مما تقدم أعاله أن إجراءات االعتماد املؤست ت تشت

لى إمنح االعتماد املؤسس ي. فالوقت املستغر  للوصول تاريخ شهر من تاريخ تقديم الطلب إلى أعدة  تأخذقد التي املراحل 
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تفسارات للرد على االس املدة التي تستغرقهاو   املقدم من املؤسسة مرحلة الفحص يعتمد بصورة كبيرة على جودة الطلب

تتتتافية. و للمجلس األمتانتة العامة وتزويتد ت ت ت ئق إرفا  كافة الوثاو طلب الل اكتمفي حال ابكل ما يطلب منها من معلومات إضت

االعتماد  وجدولة عملية فحص  بشكل استثنائي خالل أربعة أسابيع تهاملطلوبة في الوقت املحدد يمكن االنتهاء من مراجع

 أنعإذا أظهرت املؤستستتة التزامها باملعايير. خالل ستتتة أشتهر ومنح االعتماد املؤستست ي  ثالثة أشتهرخالل املؤستست ي 
 
 لما

 األمانة العامةستتت ى ت. و األمانة العامةالاجداول الزمنية تتأثر بمجموعة من العوامل قد يكون بعضتتها خارج عن ستتيطرة 

 .فحصالعملية تقديم طلب االعتماد املؤسس ي و ملعنية بالتواريخ املحددة خالل لتزويد املؤسسة ا

 االعتماد املؤسس يمصاريف  1-1

 تخضع مصاريف االعتماد املؤسس ي وكل ما يتعلق به لالئحة املقرة بهذا الشأن من قبل مجلس التعليم العالي. 
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 . طلب االعتماد املؤسس ي1

 قدم بطلب االعتماد املؤسس يالت 1-1

األمانة  لىإ لالعتماد املؤسس يبطلب  على ترخيص من مجلس التعليم العالي التقدم ةصلاالح التعليم العالي على مؤسسة

 من تاريخ بدء تطبيق معايير االعتماد املؤسس ي  و 12خالل  لمجلس ل العامة
 
ة كافة الوثائق الداعمة واملتعلق إرفا ( شهرا

   الطلبب
 
تتتافة ت تتتتادرة عن مجلس  إضت ت تتتتة باملتطلبات القانونية واللوائح الصت تتتتست ت إلى ذلك يمكن عمل تقييم ملدى التزام املؤست

طلب املؤسسة ويستفسر منها في حالة وجود أي نواقص. وعند  في األمانة العامة االعتماد فريقراجع ي  التعليم العالي  كما 

 اإلعداد لوالبدء ب خيص ااالعتمادية والتر من قبل مدير إدارة  اكتمتال الطلب يتم توقيعه
 
البدء  أنعملية الفحص. علما

ن املؤسسة مبشأنه واالستفسار لطلب ل االعتمادفريق  ةراجعم  ويتضمن زمن   من تقديم الطلبيتم بتطبيق جدول زمني 

شتتتهر نافذة املفعول ملدة ستتتتة أ. وتكون الطلبات مانة العامةاملطلوبة لأل  واألدلة والزمن املستتتموح لها لتقديم املعلومات

 يعتبر الط الالزمة في الطلب خالل الفترة املحددة واألدلة فقط من تقديمها  وفي حالة عدم استكمال املعلومات
 
  لب الغيا

  .إضافية مصاريفدفع و  طلب جديدبتقدم العلى املؤسسة و 

 االعتماد املؤسس ي بعد قراءة دليل االعتماد املؤسس يعداد طلب إل جمع املعلومات والبيانات املهمة بؤسسة أن تبدأ ملعلى ا

 جميع الشروط الواردة فيه والوثائق املرفقة. االطالع علىوفهمه و 

  اآلتي: طلب االعتماد املؤسس ي أن يستوفيعلى 

  طلب االعتماد املؤسس ينموذج. 

 .نموذج جمع البيانات  

  املطلوبةالداعمة الوثائق.  

  طلوبةامل املصاريفدفع.   

 طلبال ملء مستتتتترشتتتدة بمالحظات دليل  في الطلبضتتتحة يجب على املؤستتتستتتة اتباع جميع التعليمات واإلرشتتتتادات املو 

عمة ادالالوثائق و  األدلة وإرفا  جميع  ملعلومات الضتتتروريةبااملرفق عند الحاجة من أجل استتتتكمال الطلب وملحقاته 

تتتتة  ت ت ت تتتتست ت ت ت تتتتل واالتو الطلب بعناية ودقه جميع أجزاء  ملءاملطلوبتة. وعلى املؤست ت ت ت لمجلس في حال وجود لاألمانة العامة مع صت

 .استفسارات حول تعبئة الطلب

 باللغتين العربي باملعلومات املطلوبة تعبئتهبعد يجب على املؤسسة تسليم طلب االعتماد املؤسس ي 
 
ة واإلنجليزية إلى ورقيا

تتتتمية كعقد  ت ت ت تتتتليم األدلتة والوثتائق التداعمة باللغة اإلنجليزية  أما الوثائق الرست ت ت ت األمتانتة العتامتة ملاجلس التعليم العتالي  وتست

طلب  ناإليجار أو االتفاقيات فيمكن تسليمها باللغة العربية  باإلضافة إلى ذلك على املؤسسة تسليم نسخة إلكترونية م

تتتستتتت ي باللغتين العربية واإلنجليزية  ويجب أن تكون جميع صتتتتفحات الطلب والوثائق الداعمة له مختومة  االعتماد املؤست

 وموقعة حسب األصول.  ؤسسةبختم امل
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الوثائق و  ةاألدل يتم استالم جميع بعد أنللمؤسسة العتماد املؤستس ي امجلس بعملية تدقيق طلب للاألمانة العامة أ تبد

  االعتماد املؤسس ي. مصاريفوبة ودفع املطل

 من قبل األمانة العامة طلب االعتماد املؤسس ي تدقيق 1-1

تتتتة تأكيد تتتتست تتتتتلم املؤست  من األمانة العامة ملاجلس التعليم العاليتست
 
تتتتة أيام عمل من تاريخ  ا تتتتتالم طلالها خالل خمست على است

 أن مراجعة طلب املؤستتستتة يستتتتغر  أربعة أستتابيع لتدقيقه بشتتكل 
 
يق ويقوم بعملية التدقيق فر  مناستتتبتقديمه  علما

ن التحقيق ويتبع ذلك مزيد م  اكتمالهللتأكد من  اتهالطلب ومرفق الفريق يراجع   حيثاألمانة العامةفي املشكل  االعتماد

  وتدقيق املوقع اإل
 
لكتروني في الساجالت الرسمية والنظر في املصادر البنكية والشيكات املعتمدة إذا ارتأت ذلك مناسبا

 للمؤسسة واملواد اإلعالنية.

ة يقوم باالتصتتال مع املؤستتستت حيثؤستتستت ي  املعتماد اال مجلس لطلب لل األمانة العامة يتم تعيين منستق إداري من قبل

الطلب  فإذا كان هناك تناقضتتات في املعلومات  أو لم  في حال وجود نواقص فيالستتفستتار أو طلب معلومات إضتافية ل

 .مجلس تتوقف إجراءات االعتماد املؤسس ي حتى يتم تصويالهااألمانة العامة للتحقق املؤسسة متطلبات 

تتتايا  ينظر فريق االعتماد في األمانة العامة  ت ت ا إذا كانت فيم بيني  لمجلس بالطلب الكامل والذي لوبعد معالاجة جميع القضت

 املطلوبة التي تمكنها من االنتقال الى مرحلة الفحص. والوثائق املؤسسة قد وفرت املعلومات واألدلة

 طلب تجديد االعتماد املؤسس ي 1-1

ع لعملية والخضو  املؤسس ي لراغبة في استمرار اعتمادها املؤسس ي تقديم طلب تجديد االعتمادعلى املؤستستة املعتمدة ا

تتتت ي كل أربع ستتتتنوات.  تتتست تتتتين  لمجلساألمانة العامة ل توقعتو فحص تجديد االعتماد املؤست تتتتستتتتات املعتمدة تحست من املؤست

اريرها تق خالل باملعلومات عن املؤسسة من للمجلس األمانة العامةحتفظ تعمليات ضمان جودتها خالل مدة االعتماد  و 

  ضتتتتمان جودة التعليم والتدريبالستتتنوية وغيرها من املعلومات مثل التقارير الصتتتتادرة عن الهيئة الوطنية للمؤهالت و 

 .د فريق الفحص بهاوتزو 

رورة املؤستتستت ي بضتتتاد انتهاء مدة االعتمقبل ستتتة أشتتهر من بإعالم املؤستتستتة  اجلس التعليم العاليمل األمانة العامةقوم ت

بل ثالثة أشهر ق املؤسس ي . وسيكون املوعد النهائي لتقديم طلب تجديد االعتماداملؤسس ي لتجديد االعتمادبطلب التقدم 

على   أن تتقدم بطلب تجديد االعتمادعلى املؤسسة يجب املؤسس ي من انتهاء االعتماد الحالي  وللمحافظة على االعتماد 

 اآلتي:أن يتضمن طلب تجديد االعتماد املؤسس ي 

  طلب تجديد االعتماد املؤسس ي.نموذج 

 ج جمع البيانات.نموذ  

 املطلوبة. الداعمة الوثائق  

  طلوبةامل صاريفاملدفع.  
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تتتت ي مع دليل تتتست ت تتتتة الحصتتتتول على طلب تجديد االعتماد املؤست مكن للمؤستتتتست مانة لكتروني لأل من املوقع اإل تعبئة الطلب ي 

ن ورقيتين وتقديم نستتختي واإلنجليزيةالطلب بدقة باللغتين العربية  جميع أجزاء العامة للمجلس. وعلى املؤستستتة تعبئة

تتتتتث تتتتليم األدلة والوثائق الداعمة باللغة اإلنجليزية باست تتتتمية اء الوثنإلى األمانة العامة ملاجلس التعليم العالي  وتست ت ائق الرست

 فيمكن تستليمها باللغة العربية  إضاف
 
لى أن لكترونية من الطلب باللغتين العربية واإلنجليزية عإإلى ذلك تسليم نسخة  ة

 تكون جميع صفحات الطلب والوثائق الداعمة له مختومة وموقعة حسب األصول.

 لطلب تجديد االعتماد ك للمجلس األمانة العامةبدأ عملية الفحص لتجديد االعتماد املؤسس ي إال بعد استالم تولن 
 
امال

 املؤسسة لفحص تجديد االعتماد املؤسس ي قبل تاريخ انتهاء لم تخضعفي املوعد املحدد. وإذا  املطلوبة صاريفاملمع دفع 

تماد سحب اع فإن ذلك سيؤدي إلى  االعتماد املؤسس ي الحالي ودون حصولها على تمديد من مجلس التعليم العالي مدة

 املؤسسة.

 تقرير التقييم الذاتي 1-1

لتعليم ا على املؤستتتستتتتة إعداد تقرير التقييم الذاتي بشتتتتكل متكامل باللغة اإلنجليزية وتستتتتليمه إلى األمانة العامة ملاجلس

بين مدى التزام املؤسسة  العالي  معايير االعتماد املؤسس ي الصادرة عن املاجلس قبل تنفيذ عملية الفحص  على ببحيث ي 

 .عملية الفحصبدء من  أربعة أسابيع لعامة بتسليم تقرير التقييم الذاتي لفريق الفحص قبلأن تقوم األمانة ا

تتتتة تعبئة النموذج الخاص بتقرير التقييم الذاتي وذكر كافة  تتتتست تتتتعلى املؤست قاط   وأن تكون نزيهة عند تقييم نليالتفاصت

عحيث   لقوة والضعف والتزامها باملعاييرا  في إجراءات االعتماد وضمان الاجودة   د  ي 
 
تقرير التقييم الذاتي أداة مهمة جدا

 من عناصتتتر نظام املراجعة الدورية للمؤستتستتتة  وهيويجب أن 
 
تستتتاعد املؤستتستتتة لالستتتتعداد  ذه املمارستتتةكون عنصتترا

 فريق الفحص علهها في أحكامهم. التي يعتمداألدلة والوثائق  توفيرالتأكد من لعملية الفحص و 

مال املؤسسة لعملية التقييم الذاتي قد تحتاج إلى أدلة إضافية  لذا علهها عمل خطة تنفيذية لضمان توفرها أثناء إكبعد 

جب أن املطلوبة. ويجراءات األدلة واإل بيان لصة صخعملية الفحص. ويتضمن نموذج تقرير التقييم الذاتي الاجداول امل

رسل إلى األمانة العامة ملاجلس التعليم العالي قبل   وي 
 
 لفحص.على األقل من بدء عملية اأسابيع خمسة يكون التقرير كامال

 التي تم رفض اعتمادها للمؤسسةتجديد طلب االعتماد املؤسس ي  1-1

اعتمادها تتقدم املؤستتتستتتة بطلب اعتماد في حال رفض مجلس التعليم العالي االعتماد املؤستتستتت ي للمؤستتتستتة أو ستتتحب 

 مؤسس ي جديد ويخضع ذلك للمدة الزمنية التي يقرها املاجلس.
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 . الفحص1

 ملية الفحصع 1-1

عن طريق  عملية الفحص إجراء تستند إلىتحقيق املؤسسة ملعايير االعتماد املؤسس ي  مدىإن الطريقة األساسية لتقييم 

مجلس. وال لاألمانة العامة ل من قبلشكيلهم لمؤسسة من قبل فريق محايد من الفاحصين الذين يتم تل امليدانية زيارةال

 فةتحقيقها لكا تقييم مدىكاملة لعملية فحص يتم منح االعتماد املؤستتستتت ي ألي مؤستتتستتتة أو تجديده ما لم يتم إجراء 

  معايير االعتماد املؤسس ي.و  الفحص مجاالت

 في حين و
 
اس في منح األس من خالل فر  الفحص األمانة العامة ملاجلس التعليم العالي التي تقوم بها عمليات الفحص د  عت

عتماد إدارة اال  املؤستسة في إلى تقديم املشتورة والدعم ضتمن إطارتهدف فهي االعتماد املؤستست ي للمؤستستة أو تجديده  

تتتاء فريق الفحص حيتتث والاجودة.  ت ت ت ت ت تتتعتتة في قطتتاع التعليمالعرفتتة ذوي املخبراء و من اليكون أعضت ت ت ت ت  ينقلون و   العتتالي واست

 طرق ون قترحيو   الاجيدة اتلمؤستستة أمثلة من املمارستل
 
ق معايير االعتماد املؤستست ي الصتتادرة عن يحقت على ستاعدهات ا

 .برامجها وتحسين أدائهاطوير االستمرار في تو   ملاجلسا

  يجري   أعضاء فريق الفحصمن  مناسبعدد إجراء عملية الفحص وتعيين على لمجلس األمانة العامة لموافقة وعند 

 لالعمخالل أيام فضتتتل أن تكون وي    أو تجديده املؤستتتستت ي التنستتيق مع املؤستتتستتتة على جدولة مواعيد فحص االعتماد

مجلس إعالم فريق الفحص قبل شهرين على األقل للاألمانة العامة للمؤستستة  أثناء الفصتل الدرا( ي(  وعلى  الرستمية

تحضير كون ال  وعليه يمكن أن يدوليين اءخبر عادة ما يكونوا أعضاء فريق الفحص  معظم ألن  الفحصبعملية من البدء 

الفحص  عمليةإجراءات مواعيد و القرار النهائي لتحديد  وبالتالي فإند  يقعلى درجة من التعاللوجستي لعملية الفحص 

 .العالي اجلس التعليمألمانة العامة ملل يعود

 اختيار فريق الفحص 1-1

تتتتماء خبراء دوليين ي  اجلس األمتانتة العامة مللتدى يوجتد  ت ت ت تتتتاركة في التعليم العالي قائمة بأست ت ت ت تتتتال بهم للمشت ت ت ت  جراءإمكن االتصت

ال الخبرة في مج ق الفحص على أساس مجموعة من الخصائص تتضمنيويكون اختيار فر   عمليات الفحص املؤسس ي

ة سكل مؤسمع ناسب التي تتلضتمان مستوى من املعرفة والتخصتص الدقيق بمستتوى عال    االعتماد وضتمان الاجودة

ملية ععلههم مراعاة السرية في و     وعلى أعضاء فريق الفحص توقيع تعهد بعدم وجود تضارب مصالح مع املؤسسةبعينها

 .تائجهاالفحص ون

العتبار   آخذين بعين املاجلس التعليم العالي ألمانة العامةفي ااختيتار فريق الفحص بتدقتة من قبل فريق االعتماد جري ي

يتم و   وما تقدمه من برامج وطبيعة املؤسسة  ودرجة توفرهمأعضاء فريق الفحص كن إقامة امأو   والتخصص  الخبرة

مجلس لل األمانة العامة ملؤسسة إعالما علىو   إعالم املؤسسة بأسماء أعضاء فريق الفحص قبل البدء بعملية الفحص

  .الفريق إذا كان هناك أي احتمال لتضارب املصالح مع أي من أعضاء



20 
 

  :من يتألف فريق الفحص

  
 
 إعدادو   وإدارة أعضاء فريق الفحص  لفحصعملية الزمني الاجدول التنظيم عن  رئيس فريق الفحص ويكون مسؤوال

 لدليل  تجريأوالتأكد من أن عملية الفحص   التقرير
 
املنسق قوم يكما   عاييراملجميع  توغط االعتماد املؤسس يوفقا

 .املؤسسةو بالتنسيق مع الرئيس  لفحصعملية االاجدول الزمني لبإعداد  للمجلس ألمانة العامةفي ا ري ااإلد

  والبرامج  والكليات  بناء  على عدد الطلبة ألمانة العامةفي امن قبل فريق االعتماد يتم اختيارهم عدد من الفاحصين  

 .يتضمن فريق الفحص خبراء محليين ودوليينو والحاجم اإلجمالي للمؤسسة. 

 بما في   اجلس التعليم العالي لتسهيل ترتيبات عمليه الفحص في املؤسسةاألمانة العامة ملمن قبل ن عي  ي  إداري  منسق

سب في وقتها حمع املعنيين   وضمان عقد االجتماعات للخبراء الخارجيين حاجز تذاكر السفر وتأمين السكن ذلك

الستخدامها من قبل رئيس فريق الفحص في تقرير االعتماد املالحظات أثناء االجتماعات  الاجدول املعد لذلك  وكتابة

 فريق الفحص بالضيافة الالزمة.التنسيق مع املؤسسة لتأمين و   املؤسس ي

 .يم العالي عدد أعضاء فريق الفحص ومدة عملية الفحصلاألمانة العامة ملاجلس التعتقرر 

عامة ألمانة الا فيحص وفريق االعتماد قبل عملية الفحص من قبل رئيس فريق الف زيتارةبتد من إعتداد جتدول زمني لل ال

 ملينمع تقديم معلومات بشأن مدى تواجد العا ملاجلس التعليم العالي بالتنسيق مع املؤسسة. وعلى املؤسسة تسهيل ذلك

يكونوا  ملوظفون الرئيسيون في املؤسسة بأنوالاجداول الزمنية للبرامج  واقتراح مواعيد يلتزم بها ا أثناء الزيارة امليدانية 

 بعين االعتبتتار عنتد إعتتدادهتذه األمور يتأختذ رئيس فريق الفحص . و عنتد الطلتتب إلههم متواجتدين ملقتابلتتة فريق الفحص

 عن إعداد هذا الاجدول لضتتمان 
 
احتياجات و مع االلتزامات األخرى  هقاتفاجدول مواعيد عمل الفريق  ويكون مستؤوال

 .الفريق

 لفحص من عملية اوتتض
 
 :إلى املراجعة الشاملة للوثائق ما يلي إضافة

 الفريق املشكل من قبل املؤسسة االجتماع التمهيدي مع. 

  ومرافقها. املؤسسة ميدانية ملبانيجولة 

 للمؤسسات الخاصة ومجلس األمناء املالكين/االجتماع مع املالك. 

 للمؤسسات الحكومية مجلس األمناءمع  االجتماع. 

 نواب الرئيساالجتماع مع رئيس املؤسسة /. 

  في املؤسسة. اإلدارية القيادية شاغلي املناصباالجتماع مع 

  ة في املؤسسةاألكاديميشاغلي املناصب القيادية االجتماع مع. 

 االجتماع مع موظفي قسم الخدمات الطالبية. 

  ة.ل الطلباعمأتمثل االطالع على عينة 



21 
 

 األخرى  التعليميةللمكتبة واملصادر  زيارة ميدانية. 

  الطلبة عينة مناالجتماع مع. 

 حاضرينية واملهيئة التدريسالمن أعضاء  االجتماع مع عينة. 

 أصحاب العالقة مثل أرباب العمل وأفراد من املاجتمع املحلي. عينة من االجتماع مع 

  الدراسية املحاضراتعينة من العملية التعليمية التعلمية لمالحظة. 

  وشاغلي املناصب القياديةاالجتماع الختامي مع الرئيس أو من ينوب عنه. 

 

 اإلعداد لعملية الفحص 1-1

 باملواعيد وأسماء فريق الفحص وتفاصيل عملية الفحص بما 
 
 خطيا

 
بمجرد تنظيم عملية الفحص تتلقى املؤسسة تأكيدا

  سةاملؤسسة إعالم كادرها بعملية الفحص التي ستجري في املؤستم زيارتها. وعلى يالتي سباملرافق واملباني في ذلك قائمة 

تتتتهم ت ت ت تتتترح مهمته  وإذا كان باإلمكان الترتيب الجتماع أولي مع الكادر ليتمكن فريق الفحص من التعريف بأنفست ت ت ت م أثناء وشت

 رعلى فريق الفحص تجنب تعطيل نشتتتاطات املؤستتتستتتة أثناء عمليه الفحص  كما يجب أن يكون تقريو عملية الفحص  

 ويقدم  التقييم الذاتي
 
تتتتة لمجلس قبلل األمانة العامة لىإكامال تتتت خمست ت على األقل من بدء عملية الفحص. ويجب  بيعاأست

 قبل عمليه الفحص.وترتيالها جمع كافة الوثائق املطلوبة من قبل فريق الفحص 

 

 التسهيالت الواجب توفيرها من قبل املؤسسة خالل عملية الفحص 1-1

اجلس التعليم العالي ليكون حلقة الوصل بين الفريق واملؤسسة في األمانة العامة مل منسق إداري من رافق فريق الفحصي  

عنيين وتنسيق اجتماعات الفريق مع امل  لفحصعملية االاجدول الزمني لتسهيل تنفيذ كافة األمور اإلدارية  وتكون مهمته 

 .في املؤسسة

خاصتتة الستتخدامها من قبل الفريق أثناء عملية الفحص  على أن تكون في وستتط  قاعة اجتماعاتعلى املؤستستة توفير 

 الاجو املناسب للمناقشات الداخلية الخاصة بين قاعةبحيث توفر هذه ال  ن مكاتالها اإلداريةبالقرب ماملؤسسة ما أمكن و 

ات الجتماع القاعةذه انشتتتغالهم في عملية الفحص. ويمكن استتتتتخدام ه أثناءعضتتتاء فريق الفحص وحفظ ممتلكاتهم أ

 .مزودة بخدمة اإلنترنت القاعةون فريق الفحص مع كادر املؤسسة  ويجب أن تك

تتتتمتالقتاعتةالوثتائق املراد مراجعتهتا من قبتل فريق الفحص موجودة في هتذه  جميعأن تكون كمتا يجتب  ت ت ت ة كتاف ذلتكل   ويشت

العتماد ا الوثائق واألدلة التي تثبت أهلية املؤسسة لتحقيق معايير إضافة إلى  االعتماد املؤسس ي طلبالوثائق املرسلة مع 

 .مختلف البرامج في   وكذلك أمثلة من أعمال الطلبةاملؤسس ي
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 أو أعضاء فريق الفحص تغيير موعد الفحص 1-1

ذا هالفحص. حيث يجري مثل عملية تعديل موعد الفحص أو الفاحصتتتين قبل الشتتتتروع ب للمجلس لألمانة العامةيحق 

 .التعديل عند استنفاذ الخيارات املتاحة  وعند استحالة االستمرار بالفحص كما هو مخطط له

 تشريعات النافذة في اململكةااللتزام بال 1-1

النافذة في اململكة  تشريعاتلالعتماد املؤسس ي أو تجديده التوقيع على تعهد بأنها تلتزم بكافة ال التي تتقدم على املؤسسة

 وحماية  وتكافؤ الفرص  وقانون املعاقين  وحقو  الطبع  وقانون العمل  والسالمة والحماية األمنية  بالصحةاملتعلقة 

 أن   واملسؤوليات املدنية. ومن مسؤولية املؤسسة ورئيسها ضمان تحقيق هذه املتطلبات املعلومات
 
ق الفحص فريعلما

تتتتد فقط ولكن   املاجاالتبفحص هذه  يقوم لن للمجلس ألمانة العامةا املشتتتتكل من قبل تتتتة بها  يرصت أيه مخالفات خاصت

تتتتها فيالتشتتتتكيك تؤدي إلى قد وإعالم لاجنة االعتماد األكاديمي بهذه املخالفات التي  هذه  بإمكانية املؤستتتتستتتتة لتقييم نفست

تتتتتنعكس املخالفات  ت ت تتتتريعات والاألمور  وبنزاهة اإلدارة العليا التي وافقت على التعهد. وست ت ت ي اململكة النافذة ف قوانينللتشت

 على قرارات االعتماد ووضعو 
 
  .املؤسسة القرارات ذات الصلة بالتعليم العالي سلبا
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 الفحص تقرير. إعداد 1

ألحكام وجوانب اواالتفا  على   يجتمع فريق الفحص في نهاية اليوم األخير من عملية الفحص ملناقشة ما تم التوصل إليه

 عن إعداد تقرير  د  ع  وي  التحستتين
 
إلى  ريرقالت رستتل مستتتودةوي    املؤستتستتت ي النهائياالعتماد رئيس فريق الفحص مستتتئوال

راجعته  مل اجلس التعليم العالياألمانة العامة ملإلى  بصتتورته النهائيةإرستتاله قبل بداء املالحظات إل أعضتاء فريق الفحص 

 في موعد أقصاه أربعة أسابيع بعد اليوم األخير من الفحص.وذلك 

 التقرير أقسام 1-1

 :قساماملؤسس ي ثالثة أ االعتماد يتضمن تقرير

 املقدمة، وتتضمن:  –أ  قسمال

  .تفاصيل عامة عن املؤسسة 

 املؤسسةقدمها ت للبرامج التي وصف  
 
 .  خالل زيارة فريق الفحص( حاليا

 منهاجية الفحص(. اوصف عملية الفحص وإجراءاته  

 :وتتضمنتحقيق معايير االعتماد املؤسس ي،  –ب  قسمال

  .التعليق على كيفية أداء املؤسسة تجاه كل معيار من معايير االعتماد املؤسس ي واملؤشرات الرئيسة 

   "ذكر التفاصيل الخاصة باألدلة والوثائق للمعايير واملؤشرات الرئيسة التي تم الحكم علهها بت "تحقق بشكل جزئي

 و"لم يتحقق". 

 تحققأو  " بشتتكل كلي : "تحققاآلتي حستب من املعايير كل معيارلتحقيق املؤستتستة حول مدى  عامحكم عطاء إ" 

 "لم يتحقق". أو "تحقق بشكل جزئي" أو   بشكل كبير"

 أو : "تحقق بشكل كلي"  حسب اآلتي كل مجال من مجاالت الفحصتحقيق املؤسسة لمدى حول  عامحكم  عطاءإ

 "لم يتحقق".أو "تحقق بشكل جزئي"  أو "تحقق بشكل كبير"  

 :التحسينجوانب خالصة ما حققته املؤسسة في كل مجال من مجاالت الفحص الثمانية و  –ج  قسمال

قترح  ثحيالتحسين الناتجة عن عدم تحقيق املعايير بشكل كامل   جوانبو   يبين هذا الاجزء نقاط القوة في املؤستسة ي 

 التحسين خطة عمل واضحة للمؤسسة. جوانبأن تشكل قائمة 

 التحسين جوانب 1-1

من ويتم تصنيفها ض معالاجتها التي يجب  التحسين جوانبيحتوي الاجزء الختامي من تقرير الفحص عادة على عدد من 

 مبينة كاآلتي: عالية أو متوسطة أو منخفضة اتأولوي
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 :وعادة ما تحول دون   فحص ضرورية ويجب معالاجتها بشكل عاجلفريق الها د  عالتي ي   الاجوانبتلك  أولوية عالية 

 نح الفوري لالعتماد املؤسس ي. امل

 :تتتأنهافريق الفحص لدى ثير التي ت الاجوانبتلك  أولوية متوسطططططة ت تتتتامالت ومخاوف بشت لى مكن العمل عولكن ي    تست

 . منح االعتماد املؤسس يقرار بتأجيل  توصياتيمكن أن تؤدي إلى  اجوانبتحقيقها ضمن إطار زمني أطول  وهذه ال

 :ل وتعزز جودة ما توفره وتحقق أفض فريق الفحص مفيدة للمؤسسةالتي يعتبرها  الاجوانبتلك  أولوية منخفضة

 لوحدها ال تؤثر عادة على قرار منح االعتماد املؤسس ي.  اجوانبلكن هذه ال  املمارسات

تخاذ قرار االتوصتتتية ببعين االعتبار من قبل لاجنة االعتماد األكاديمي عند التي يجب معالاجتها  التحستتين جوانبوتؤخذ 

 بشأن منح االعتماد املؤسس ي أو استمراره. 

 جاالت الفحصملاملؤسسة  تحقيق عن مدىملخص  1-1

 لألحكام التي ي   الفحص يتضمن تقرير
 
صدرها أعضاء فريق الفحص حول ما حققته املؤسسة في مجاالت الفحص ملخصا

 لتوصيات فر  الفحص إلى لاجنة االعتماد 
 
 األكاديمي.الثمانية  وهذه األحكام تشكل أساسا

 إلى األدلة والوثائق  بشأناألحكام  إصداريتم 
 
ملتوفرة اكل معيار من املعايير في مجال معين من مجاالت الفحص استنادا

 لمؤشرات الرئيسة.لاملؤسسة مدى تحقيق أثناء عملية الفحص حول 

االعتماد املؤسس ي الصادر عن مجلس التعليم العالي يتخذ فريق الفحص عايير ملعند النظر في مستوى تحقيق املؤسسة 

 قراره بأحد األحكام األربعة اآلتية: 

 .تحقق بشكل كلي 

 .تحقق بشكل كبير 

 .تحقق بشكل جزئي 

  .لم يتحقق 

 يؤدي الحكم بت "لم يتحقق" في أي مجال من مجاالت الفحص إلى رفض االعتماد املؤسس ي.

"تحقق بشكل كلي" أو "تحقق بشكل كبير" في مجاالت الفحص املذكورة أدناه  بتت ل على حكميجب على املؤسسة الحصو 

 للنظر في منحها االعتماد املؤسس ي:

  .الحوكمة واالستراتيجية واإلدارة املالية 

  .التنظيم األكاديمي والتنظيم اإلداري 

  .التعليم والتعلم والتقييم 
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 التقريرمراجعة  1-1

 فريق االعتمتاد في األمتانتة العتامتة ملاجلس التعليم العتتاليقبتل  التذي يقتدمته رئيس فريق الفحص من يتم مراجعتة التقرير

 بعين االعتبار األمور اآلتية:آخذين 

  لإلرشادات والتعليمات إعداد 
 
 .الواردة في دليل االعتماد املؤسس يالتقرير وفقا

 جميع املعاييرألحكام على اعطاء إأنه قد تم التقرير و  قساماكتمال جميع أ. 

 تحقق". " أو "لم يجزئي بشكل التي تم الحكم علهها بت "تحقق تحسين لاجميع املعاييرال جوانبدراج إ 

 .اتسا  التقرير 

  .مالءمة اللغة املستخدمة 

  .عرض أدلة واضحة لألحكام الواردة في التقرير 

تتتتال فريق االعتمتاد في األمتانتة العتامتة  ت ت ت ت تتتتمن اتصت ت ت ت ملاجلس التعليم العتالي برئيس فريق الفحص بعتد املراجعتة التي قتد تتضت

مر إلى وقد يحتاج األ   ل التقرير إلى املؤستتستتة للتحقق من دقته وواقعيتهارستتيتم إ  للحصتول على املزيد من املعلومات

ويتطلب املزيد من االستشارات مع رئيس فريق الفحص كنتيجة للتغذية الراجعة التي   على التقرير املزيد من التعديالت

تتتتة يمكنها فقط التعليق على دقة وواقعيةتقد ت ت تتتتست ت تتتتة  ومن الاجدير باملالحظة أن املؤست ت تتتتست ت  ياملعلومات الواردة ف مها املؤست

 .التي صدرت عن فريق الفحص التقرير وليس على األحكام

االنتهاء من إجراءات التحقق من دقة وواقعية التقرير مع املؤستستة ومع رئيس فريق الفحص إذا اقتى ى الحال  عد بو 

 لتقتديمته إلى لاجنتة االعتمتاد األكتاديمي للنظر فيته  و 
 
تتتتبح التقرير جتاهزا ت ت ت انتة العتامتة األمتفي فريق االعتمتاد  مهمتة كون تيصت

مناستتتب  زمني ضتتتمن إطار ستتتتنداتالتقرير ومزيد من امل توفيرالجتماع لاجنة االعتماد األكاديمي  بما في ذلك التحضتتتير 

  .االجتماعوكتابة محضر 

تتتياتعند انتهاء لاجنة اال  ت ت تتتتدار توصت تتتتة التقرير وإصت  تخاذالمجلس التعليم العالي رفعها إلى   يتم اهعتماد األكاديمي من دراست

 .املناسبة بشأنها القرارات
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 . منح االعتماد املؤسس ي1

 املتعلقة بمنح االعتماد املؤسس ي القرارات 1-1

تتتيتاتهتا إلى مجلس التعلي ةتنظر لاجنتة االعتمتاد األكتاديمي في تقرير الفحص بعتد االنتهتاء من عمليت ت ت ت ت م الفحص  وترفع توصت

  :اآلتيةوالتي تكون إحدى التوصيات  العالي

 منح االعتماد املؤسس ي. 

 االعتماد املؤسس ي رفض.  

  االعتماد املؤسس يتأجيل قرار. 

 االعتماد املؤسس ي تجديد. 

 في ظروف استثنائية(. إيقاف أو سحب االعتماد املؤسس ي  

قرير عن تنستتتتخة األمانة العامة  ويتم إبالغ املؤستتتستتتة بقرار مجلس التعليم العالي في غضتتتون شتتتتهر من تاريخه  وترستتتل

 املؤسس ي أو تم تجديده.منحها االعتماد تم  في حالوذلك   إلى املؤسسة مع شهادة االعتماد املؤسس ي الفحص

 منح االعتماد املؤسس ي 1-1

 ةيمكن منح االعتماد املؤسس ي بعد إجراء عملي .
 
  فحص كاملة للمؤسسة غير املعتمدة سابقا

  عتمدة.امليمكن منح تجديد االعتماد املؤسس ي بعد إجراء عملية فحص كاملة للمؤسسة  

عتماد جميع معايير اال  تحققيتم منح االعتماد املؤسس ي أو تجديده إذا اقتنعت لاجنة االعتماد األكاديمي بأن املؤسسة و 

 ملدة أربع ستتتنوات. و تتجاوزهاأو  الصتتادرة عن مجلس التعليم العالي
 
لى ع  ويتم منح االعتماد املؤستتستت ي أو تجديده عادة

ر أت أن املدة األقصتتتتر ااالعتماد املؤستتتستتت ي إذا ما  مدةمي التوصتتية بتغيير ذلك يمكن للاجنة االعتماد األكاديالرغم من 

 تكون مالءمة أكثر للمؤسسة.

 االعتماد املؤسس ي قرار  تأجيل 1-1

  تتتيتة ت ت ت ت عتمتتاد اال تجتديتد  تتأجيتل أو  بتتأجيتل االعتمتتادإلى مجلس التعليم العتتالي يجوز للاجنتة االعتمتاد األكتتاديمي التوصت

تي حسين الالت جوانب تناوك  املعايير املطلوبة جميع الفحص أن املؤسسة لم تستوف  تقرير من بين تإذا املؤسس ي 

  قصيرة. منيةز  فترة خاللبسهولة  معالاجتهامكن ي  ظهرت 

  أشهرملدة قد تصل إلى ستة  االعتماد قراريمكن التوصية بتأجيل  
 
الج فهها عوهي الفترة التي يجب على املؤسسة أن ت

   تحديدها في تقرير الفحص والتي أثارتها لاجنة االعتماد األكاديمي.التحسين التي تم  جوانب
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  قد تم  أدلة ووثائق تثبت أن املتطلبات أن تقدمقبل نهاية فترة التأجيل تطلب لاجنة االعتماد األكاديمي من املؤسسة

 لعملية الفحص املؤستتتستتتة خضتتعتوبخالف ذلك   معالاجتهاقد تم  التي ظهرتالتحستتتين  جوانبأو أن   هام استتتيفا

   التكميلي على نفقتها الخاصة.

  دمها املؤسسةتي تقفي تقرير الفحص التكميلي أو الوثائق اللاجنة االعتماد األكاديمي نظر ت  التأجيل مدةقبل نهاية  

 .تجديد االعتماد املؤسس يويتم بعد ذلك التوصية بشأن منح االعتماد أو 

  يجوز   أخرى ذات أهمية غير تلك التي أدت إلى التأجيل تحسين جوانبإذا أشار تقرير الفحص التكميلي إلى وجود

إضتافي كامل على نفقة املؤستستة قبل التوصتية بشأن اعتمادها أو  للاجنة االعتماد األكاديمي أن تطلب إجراء فحص

 .ليتم إجراء الفحص اإلضافي التأجيل تمديد فترةإذا تطلب األمر يمكن و   اعتمادها املؤسس ي تجديد

  يمكن   قبل انتهاء فترة التأجيل تكميليالخضوع لفحص رفضت إذا فشتلت املؤستستة بتقديم وثائق وأدلة كافية أو

للاجنة االعتماد األكاديمي التوصية برفض االعتماد املؤسس ي أو سحبه. وبعد ذلك على املؤسسة التقدم بطلب جديد 

  .هااعتماد لالستمرار في

 رفض االعتماد املؤسس ي أو إيقافه أو سحبه 1-1

الفحص  فريقإذا كان تقرير   أو سحبه  أو إيقافه  املؤستست ييجوز للاجنة االعتماد األكاديمي التوصتية برفض االعتماد 

لتعليم افي حال صدور قرار من مجلس . واملؤسس ي العتمادامعايير تحقق أو تستمر في تحقيق يشير إلى أن املؤسسة لم 

 لتظلماالتي يحق لها   للمؤستتستتة القرار رستتليتم ذكر األستتباب بوضتوح وي    رفض االعتماد املؤستستت ي أو ستتحبهالعالي ب

 من الدليل(. التاسع انظر البند  يه.عل
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 . ما بعد منح االعتماد املؤسس ي1

تتتستتت ي  وقع ملادليل خاص بذلك في في بعض املعلومات األستتتاستتتتية عن املؤستتتستتتتات املعتمدة نشتتتتر يشتتتترط االعتماد املؤست

اجلس التعليم مل األمانة العامةمن بشتتتأنها تفاصتتيل المكن التأكد من وي    لألمانة العامة ملاجلس التعليم العالي اإللكتروني

  مراجعةتم ت. و العالي
 
تتتتر دوريا تتتتةمع إمكانية التعديل والتطويراملعلومات التي تنشت ت تتتتست تتتتم املؤست ت تتتتمن است ئيس ور     إذ تتضت

  .ها املؤسسةقدمتي توالبرامج التخصصات البوقائمة   تصالاالبيانات و   والعنوان  املؤسسة

 إلى و 
 
تتتتات املعتمدة حديثا ت تتتتست تتتتاف املؤست تتتتات املعتمدة على دليلتضت تتتتست تتتتدور قرار االعتماد  املؤست ت املوقع اإللكتروني بعد صت

 اد. وتبقى املؤسسات التي تم سحب االعتمللمؤسسة تقرير الفحص وشهادة االعتمادإرسال و   املؤسس ي من قبل املاجلس

 .كافة فرص التظلمواستنفاذ  ظلمانتهاء الوقت املسموح به للت ينحلمنها في الدليل  املؤسس ي

 شروط االعتماد املؤسس ي 1-1

 من أجل حماية جودة وسمعة االعتماد املؤسس ي الذي يتبناه مجلس التعليم العالي يجب تطبيق الشروط اآلتية:

 ملاجلس التعليم العالي لألمانة العامة يغطي االعتماد املؤسس ي جميع ما توفره املؤسسة وأعلنت عنه. 

  ككل  وهذا ال يعني أن البرامج التي تقدمها معتمدة.يتم تطبيق االعتماد املؤسس ي على املؤسسة  

 وال يتم   لعالياجلس التعليم امل األمانة العامة قدم بطلب إلىتيتم تطبيق االعتماد املؤسس ي فقط على املؤسسة التي ت

 .النظر في الطلب الذي يقدم من شركاء املؤسسة أو أي من فروعها أو أي مؤسسة ذات عالقة بها

  يانات الباملؤسسة غير متأكدة من  وإذا كانت  تجنب أي بيانات غير دقيقة أو مضللة بشأن اعتمادهاعلى املؤسسة

تتتار ل العالي اجلس التعليمملاألمانة العامة ب باالتصتتتتال تقوم هذا ب إخالل. وقد يؤدي أي بشتتتتأن ما هو مقبول الستتتتتفست

  .أو سحبه الشرط إلى إيقاف االعتماد املؤسس ي للمؤسسة

  عتماد املؤستست ي يتم شتتطب كافة بيانات االعتماد املتعلقة باملؤستستة الصتتادرة عن مجلس التعليم إذا تم ستحب اال

تتتها على أنها  ت ت ت ت  عن تقديم نفست
 
تتتتة التوقف فورا ت ت ت تتتتست ت ت ت العتالي من املواد اإلعالنية وغيرها في أقرب وقت  ويجب على املؤست

 .معتمدة من قبل املاجلس

  إال بعد يجب على املؤستتتستتتة غير املعتمدة التي تقدمت بطلب 
 
االعتماد املؤستتتستتت ي أال تستتتتتخدم هذا اإلجراء إعالميا

تتتت ي تتتست ت تتتتول على االعتماد املؤست تتتلري على القرارات الالحقة العتماد   الحصت ت تتتترط تأثير ست إذ يترتب على مخالفة هذا الشت

 .املؤسسة
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 استدامة االعتماد املؤسس ي 1-1

 إنجاز  عدي   الحصتول على االعتماد املؤستست يأن على الرغم من 
 
 رئيستي ا

 
يترتب    بلالعمليةلكنه ليس نهاية   ألي مؤستستتة ا

ادرة االعتماد املؤسس ي الصالحفاظ على تحقيق معايير ب سواءمسؤوليات مستمرة عتماد اال كمؤسسة حاصلة على  اعلهه

فيمتا يلي و  .هتذه املعتاييرلتطبيق  تهتالمجلس في مراقبل األمتانتة العتامتة التعتاون الكتامتل معبت أم  العتاليمجلس التعليم  عن

 :املسئوليات نتيجة لهذه هام والواجباتمجموعة من امل

 بما فهها شروط الترخيص.االستمرار في االمتثال لاجميع القوانين واللوائح ذات الصلة   

 الصادرة عن مجلس التعليم العالياملؤسس ي معايير االعتماد تحقيق  االستمرار في استدامة. 

 توصياتالر في النظو اجلس التعليم العالي  لألمانة العامة مل السابقةتقارير الالواردة في املتطلبات  حقيقالعمل على ت 

 .وأخذها بعين االعتبار اإلضافية

 بما في ذلك:  التعليم العالي اجلسمللألمانة العامة  املنتظمة الخضوع إلجراءات املراقبة 

  حينها املؤسسة في تحصل فيمهمة أي تغييرات اجلس التعليم العالي عن ملاألمانة العامة إعالم. 

 الفحص املرحلي.  

 الفحص الفجائي.  

 التقارير السنوية. 

  ور ف طلالهاالتي تعلومات بامل اجلس التعليم العاليمل األمانة العامةتزويد.
 
 ا

 أخرى تقدمت لها املؤسسة.  اعتماد تبديها هيئاتتوصيات أو  تحسين جوانب معالاجة أي 

 بالشكاوى املتعلقة  ملاجلس التعليم العالي ألمانة العامةامع إجراءات  تام والفوريالتعاون ال. 

  ملطلوبة.ا االعتماد املؤسس ي مصاريفدفع 

  ي.الحال املؤسس ي تجديد االعتماد املؤسس ي والخضوع لفحص كامل قبل تاريخ انتهاء االعتمادلتقديم طلب  

 يؤدي إلى إيقاف أو سحب االعتماد املؤسس ي.املذكورة أعاله قد  تطلباتاملؤسسة ألي من املحقيق عدم تإن 

 الفحص املرحلي 1-1

 ستت ياملؤستت االعتماددورة رحلي خالل املفحص اللعملية الخضتوع  املؤستتستت ي داعتمحاصتلة على اال ال ةاملؤستستتيجب على 

حلي من الفحص املر يتم إجراء وعادة ما اجلس التعليم العالي  األمانة العامة ملتبعها تكجزء من عملية مراقبة الاجودة التي 

تتتت ي ملاجلس التع  املرحليوتنظر لاجنة االعتماد األكاديمي في تقرير الفحص   واحد وميدة واحد ملحص اف قبل ت ت ت ليم وتوصت
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للتحسين بحاجة إلى مزيد من اإلجراءات ملعالاجتها. ويتم إرسال  جوانبأو أن هناك   العالي إما باستمرار االعتماد املؤسس ي

  مطلوبة.أية إجراءات أخرى و  التوصياتيل التقرير للمؤسسة مع تفاص

حدد تقرير الفحص املرحليوفي حين أن  تتتتكالت أو األدلة التي ت  أهم  ي  ت ت تتتتة ال ت  املشت ت ت ت تتتتست ت ت د حقق معايير االعتماظهر أن املؤست

 مزيد من اإلجراءات مثل: أن تطلبللاجنة االعتماد األكاديمي مكن ياملؤسس ي الصادرة عن مجلس التعليم العالي  

 على نفقة املؤسسةو  آخر كامل أو تكميلي إجراء فحص. 

  على نفقة املؤسسةو فحص فجائي غير معلن إجراء. 

  التي تم تحديدهاالقضايا أو املشكالت خطة عمل ملعالاجة املؤسسة تقديم. 

  معالاجتها تاملحددة قد تم القضايا أو املشكالتتحديد موعد نهائي لتقديم األدلة املوثقة التي تثبت أن. 

 الفحص الفجائي 1-1

 ما  املؤسس ي  ة عن فحص جزئي من عملية االعتمادالفحص الفجائي هو عبار 
 
 .تم بدون ترتيب مسبق مع املؤسسةيوعادة

  المعبإ األمانة العامةقوم توقد 
 
 .إذا ما اقتضت الحاجة املؤسسة بذلك مسبقا

تتتتتمرار االعتمتتاد  الفجتتائيتنظر لاجنتة االعتمتاد األكتاديمي في تقرير الفحص  ت ت ت تتتت ي إلى مجلس التعليم العتتالي إمتتا بتتاست ت ت ت وتوصت

توصتتتيات وأية أية إعالم املؤستتتستتتة بتفاصتتتيل يتم و مهمة بحاجة إلى مزيد من املعالاجة   جوانبأن هناك املؤستتستتت ي  أو 

 .إجراءات أخرى مطلوبة

عايير مل هاتحقيق في املؤستتتستتتة استتتتمرارعدم ظهر واألدلة التي تأهم املشتتتكالت يحدد تقرير الفحص الفجائي ن إوحيث 

يمي للاجنة االعتماد األكاديجوز   الترخيصاالعتماد املؤستس ي الصادرة عن مجلس التعليم العالي أو لشروط ومتطلبات 

 بما في ذلك: اإلجراءاتمزيد من  أن تطلب

  على نفقة املؤسسةو غير معلن  آخر فحص فجائيإجراء. 

  نفقة املؤسسةعلى و  آخر فحص كامل أو تكميليإجراء. 

  التي تم تحديدها أو املشكالت املؤسسة خطة عمل ملعالاجة القضاياتقديم. 

  املحددة قد تمت معالاجتها القضايا أو املشكالتتحديد موعد نهائي لتقديم األدلة املوثقة التي تثبت أن. 

مجلس  الصادرة عن والتعليماتللتشريعات فعلية مخالفات أدلة تثبت  وجود إلىالفجائي لفحص نتيجة ا أشارتوإذا ما 

تتتتر وجود تهديد  إلى وأ  العالي التعليم ت تتتتالح الطلبةبقد يضت تتتتليل  مصت ت ي أو ملاجلس التعليم العال األمانة العامة أو محاولة تضت

تتتتحب الفوري يحق   الفاحصتتتتين تتتت يامل العتمادلللاجنة االعتماد األكاديمي التوصتتتتية إلى مجلس التعليم العالي بالست تتتست ت  ؤست

 لمؤسسة.ل
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تتتتة  التامإن التعتاون  ت ت ت تتتتست ت ت ت  لاجنة االعتماد األكاديمي بعد الفحص التي تطلالها واملعالاجات والقيام باإلجراءاتمن قبل املؤست

 شرط عتبري  املرحلي أو الفجائي 
 
 لتوصيةا لاجنة االعتماد األكاديميل يحقوفي بعض الحاالت   االعتماد املؤسس يمرار الست ا

 أثناء قيام املؤسسة بإجراء  للمؤسسة املؤسس ي بإيقاف االعتماد
 
من قبل  امتوقد يؤدي عدم التعاون ال  املعالاجاتمؤقتا

 .املؤسس ي لى السحب الفوري لالعتماداملؤسسة في املستقبل إ

 املتابعة السنوية 1-1

 في 
 
تتتتنويا ت  ست

 
تتتتة أن تقدم تقريرا ت ت تتتتست ت تتتت يكل عام نهاية يجب على املؤست ت ت أي باجلس التعليم العالي مل األمانة العامة وإعالم  درا(ت

لعالي في ملاجلس التعليم ا في األمانة العامةوكذلك إعالم فريق االعتماد   ما تقدمه املؤسسة مستوىعلى تغييرات قد تؤثر 

 .عدم تمكن املؤسسة من تسليم التقرير في الوقت املحددوجود احتمال لحال 

قضايا مجموعة من الوجود بين ت   السنوي  ت الواردة في التقريرأو أن املعلوما في املؤسسة  همةموفي حال حدوت تغييرات 

تتتتكالتأو  تتتتكالت ف فحصعملية الاجلس التعليم العالي بمل األمانة العامة عن ممثل قوميقد   املشت ت تتتايا أو املشت ت ي لهذه القضت

 املؤسسة 
 
 بذلك إلى لاجنة االعتماد األكاديميوي    ميدانيا

 
 .عد تقريرا

 تقدمه املؤسسة املعلومات والوثائق اآلتية:ويتضمن التقرير السنوي الذي 

 تثبت القدرة املالية للمؤسسة معتمدة من قبل رئيس املؤسسة وثيقة. 

  للمؤسسةاملعتمدة الحسابات أحدث نسخة من. 

  أو البرامج األكاديمية  أو املوقع  أو اإلدارة  حصلت في املالكين أي تغييرات بشأنتفاصيل. 

  املقدمة في العام الدرا( ي السابق  بما في ذلك أعداد الطلبة املساجلين  األكاديمية والبرامجاملقررات  بشتأنتفاصتيل

 وعدد املاجتازين بنجاح  ونسبتهم  ومدى التقدم وانتقال الدفعات من مستوى إلى أعلى.  مقرر في كل 

  تتتت ي الحتتالي األكتتاديميتةقتائمتتة بتتالبرامج ت ت ت تتتتتوى البرنتتامج   املقتدمتتة في العتتام التتدرا(ت ت ت ت ني إلطتار الوطعلى ابمتتا في ذلتتك مست

 الشريكة. أو  واسم الاجهة املانحة  للمؤهالت

  آخر دفعة من الخريجين ميدانية عنمعلومات. 

  النشاط البحثي في املؤسسة واإلنفا  عليه بشأنتفاصيل. 

  املبالغ املالية التي  تتضمندارية هيئتين التدريسية واإل أنشتطة التطوير امليي التي تقدمها املؤستسة لل بشتأنتفاصتيل

 .أنفقتها

 األنشطة املتعلقة بالتوعية املاجتمعية. 

  الشكاوى الواردة للمؤسسة بشأنتفاصيل. 

 الخطوط العريضة ألي خطط تنموية. 
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 بالتقرير السنوي  ترفقتعهدات مستندات و : 1-1-1

 يجب على املؤسسة تقديم اآلتي:

  فهها. بشأنتفاصيل 
 
 أي من الدعاوى القضائية التي كانت أو ما تزال املؤسسة طرفا

 تتتتة ت تعهتد ت ت ت تتتتست ت ت ت جميع املتطلبات القانونية ذات العالقة. وإذا تبين للاجنة االعتماد األكاديمي في مرحلة  حققبأن املؤست

 كن يلم تعهد بأن الطع اقالحقة وجود دليل 
 
فيحق لها التوصية إلى مجلس التعليم العالي بسحب االعتماد   صحيحا

 .
 
 املؤسس ي فورا

 الترخيص. وشروط أن املؤسسة تحقق جميع متطلباتتعهد ب 

 .القوائم أعاله قد تشمل معلومات ومستندات أخرى  كونها تخضع للمراجعة بشكل سنوي مالحظة: 

 تجديد االعتماد املؤسس ي 1-1

منح للاجنة االعتماد األكاديمي التوصتتية بويجوز يتم منح االعتماد املؤستست ي ملؤستتستات التعليم العالي ملدة أربع ستنوات. 

  يجب ةلمؤسساملؤسس ي ل االعتمادالستمرار االعتماد املؤسس ي لفترة أقصر من ذلك إذا ارتأت أن هناك ما يدعو لذلك. و 

تتتتول على تجديد لال  تتتتوع لعلهها أن تتقدم بطلب للحصت ت تتتت ي  والخضت ت تتتست ت ت  فحص قبل انتهاء مدة االعتمادعملية العتماد املؤست

 أن
 
 طلببقبل ستة أشهر بضرورة التقدم  املؤستسةبإعالم  قومتستاجلس التعليم العالي مل األمانة العامة املؤستست ي. علما

 ملؤستستت يا لتجديد اعتمادها. وفي حال لم تتقدم املؤستستة بطلب تجديد االعتماد املؤستست ي قبل املوعد النهائي لالعتماد

 
 
( من 3-3في البند  موضحة إجراءات طلب تجديد االعتماد املؤسس ي بأن الحالي ستيتم ستحب االعتماد املؤستست ي  علما

 .الدليلهذا 

صتية بتمديد االعتماد املؤستس ي ملدة ال تزيد على سنة واحدة في حال تبين لها وجود ويحق للاجنة االعتماد األكاديمي التو 

لهامة التغييرات اه الظروف تجديد االعتماد املؤستتتستت ي. وقد تشتتتمل هذلفحص الظروف استتتثنائية تحتم تأجيل عملية 

عتماد . وعلى املؤسسة تقديم طلب لتمديد اال حدثت في اآلونة األخيرة تكون قد التخطيط لها في املؤسسة أو التي ى جر التي 

التعليم العالي قبل ستتتة أشتتهر على األقل من تاريخ انتهاء االعتماد املؤستتستت ي اجلس مل األمانة العامةالكامل إلى املؤستستت ي 

 .الحالي باستخدام النموذج املعتمد املتاح في األمانة العامة ملاجلس التعليم العالي أو املوقع اإللكتروني

 سحب االعتماد املؤسس ي أو إيقافه 1-1

تتتتة ألنها لم  تتتتست تتتتحبه من املؤست تتتت ي أو ست تتتست ت  حققتقد يلاجأ مجلس التعليم العالي في بعض األحيان إلى إيقاف االعتماد املؤست

ماد . وإيقاف االعتاملؤسس ي االعتماد حقق معاييريعد يلم  أن ما توفره املؤسسة شروط استدامة االعتماد املؤسس ي  أو

اجلس التعليم العالي  وعادة ما يرافقه مجموعة من األمانة العامة ملخاص بين املؤستستتة و  أو اتفا  ترتيباملؤستست ي هو 

املتطلبات الواجب تحقيقها ضتمن فترة زمنية محددة توصت ي بها لاجنة االعتماد األكاديمي. أما ستحب االعتماد املؤسس ي 

 لى املؤسسةسلري عاألثر المما يكون له  املؤسس ي مادالحاصلة على االعتفيعني شطب اسم املؤسسة من دليل املؤسسات 

 وترخيصها.
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 منها:  التعليم العالي ةمؤسس منوهناك أسباب إليقاف االعتماد املؤسس ي أو سحبه 

  الفحص: عمليةبعد   

ر بسحب االعتماد املؤسس ي إذا ثبت من خالل تقري التعليم العالي يحق للاجنة االعتماد األكاديمي التوصية إلى مجلس

. ويتم سحب االعتماد املؤسس ي مباشرة بعد صدور املؤسس ي العتمادامعايير  تحققالفحص أن املؤسسة لم فريق 

 .القرار من قبل مجلس التعليم العالي

 الشكوى: بعد  

د ضتتت شتتكوى مقدمةتحري في ستتتحبه بعد اليحق للاجنة االعتماد األكاديمي التوصتتية بإيقاف االعتماد املؤستتتستت ي أو 

 لإلجراءات املنصوص علهها في البند  املؤستسة  وذلك
 
ماد تم التوصية بسحب االعتتالدليل  و هذا من العاشر وفقا

 .املؤسس ي إذا لم تتعاون املؤسسة في تحقيق متطلبات لاجنة االعتماد األكاديمي

  تحقيق متطلبات االعتماد املؤسس ياالستمرار في عدم: 

حقيق في تاملؤستتتستتتة ستتتتمر يحق للاجنة االعتماد األكاديمي التوصتتية بإيقاف االعتماد املؤستتتستتت ي أو ستتتحبه إذا لم ت

 بعد صدور القرار هذا متطلبات االعتماد املؤستست ي كما هو موضتح في 
 
الدليل. ويتم ستحب االعتماد املؤسس ي فورا

 .من قبل مجلس التعليم العالي

  أو سحبهالعتماد املؤسس ي ل الفوري إليقافلأسباب أخرى: 

مكن أن توص ي لاجنة االعتماد األكاديمي بإيقاف أو سحب االعتماد املؤسس ي باإلضافة إلى األسباب املذكورة أعاله  ي  

 إذا خالفت التعليمات الواردة في 
 
 الدليل  ولألسباب اآلتية:هذا من املؤسسة فورا

  تتتتباب إما مدنية أو جنائية لها عالقة بإدارة تتتتستتتتة على أست إدانة املالك/ املالكين أو مدير الشتتتتركة أو رئيس املؤست

 ملؤسسة.ا

  أفراد  أو اإلفالس املالي إذا كانت مملوكة من قبل شركة. املؤسسة إذا كانت مملوكة من قبل املخالفات املالية في 

  املعمول بها في مجلس التعليم العالي.ذات الصلة  اتوالقرار عدم االلتزام بالقوانين واللوائح 

  من  اململكة خارج برامج تمنحها جهةأو أكاديمية طلبة في برامج تساجيل بمخالفة تعليمات مجلس التعليم العالي

 دون الحصول على ترخيص من مجلس التعليم العالي.

 تتتتة ت ت ت تتتتست ت ت ت تتتتتجتابتة املؤست ت ت ت لق فيما يتعاجلس التعليم العالي مل العامةاألمانة  لطلبخالل فترة زمنية معقولة  عتدم است

 شكوى مقدمة من طالب أو جهة خارجية. ب

  املطلوبة االعتماد املؤسس ي مصاريفعدم دفع . 

  .عدم التقدم بطلب تجديد االعتماد املؤسس ي قبل املوعد النهائي املحدد 

  عتمادعدم الخضوع لفحص تجديد االعتماد املؤسس ي قبل تاريخ انتهاء مدة اال. 
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 اجلس مل األمانة العامة للفحص الفجائي أو التكميلي أو تجديد االعتماد املبكر املطلوب من قبلخضتوع عدم ال

 التعليم العالي.

  لتقرير السنوي بشكل متكامل للمتابعة السنوية خالل املدة املحددة.ااملؤسسة تقديم عدم 

  تماد االع أو في الوثائق املرفقة بطلب  النماذج ضتتتمنمضتتتللة بشتتتتكل مقصتتتود غير صتتتحيحة أو تقديم بيانات

 ملاجلس التعليم العالي.  لألمانة العامة قدمأو في أي تقرير ي    أو في التقرير السنوي   املؤسس ي

  طبيعة أو نطا  اعتماد املؤسسة من قبل املاجلس. بشأنمضللة إدعاءات أو  غير صحيحةتقديم بيانات 

 أشهر3بالتغييرات التي تحصل في املؤسسة في غضون  اجلس التعليم العالي مل األمانة العامة عدم إعالم ). 

  داخل املؤسسة تجعلها غير مؤهلة للحصول على االعتماد املؤسس ي من قبل مجلس التعليم تغييرات حصول

 العالي.

على الرغم من أن مخالفة التعليمات الصادرة و   املذكورة أعاله إيقاف االعتماد أو سحبه ال تنحصر في القائمة أسباب إن

تتتبتاب عتادة متا هتذه ملثتل عن مجلس التعليم العتالي  ت ت ت ت تتتيتة بتإيقتاف االعتمتاد األست ت ت ت ت تؤدي بلاجنتة االعتمتاد األكتاديمي إلى التوصت

 امةاألمانة الع ن عدم تعاون املؤستتستتة مع تحقيقفإمجلس بإجراء تحقيق شتامل  لل األمانة العامة قياماملؤستستت ي أثناء 

 .ومرض سيؤدي إلى السحب الفوري لالعتماد املؤسس ي للمؤسسة مجلس بشكل سريعلل

الل فترة خ الحاصلة على االعتمادالتعليم العالي للمؤسسات اجلس مل األمانة العامة دليل فييستمر إدراج اسم املؤسسة و 

.
 
 اإليقاف  وسيتم حذفها إذا تم سحب االعتماد املؤسس ي الحقا

 على سحب االعتماد املؤسس ي التظلم: 1-1-1

 لإلجراءات املنصتتوص علهها في البند الستتحب االعتماد املؤستستت ي على قرار  ظلمالتيمكن للمؤستستتة 
 
 هذا من عتاستتوفقا

 الدليل.

 صيغ قرار االعتماد املؤسس ي 1-1

   االعتمادصيغ  سمح لها باستخدامبعد منح املؤسسة االعتماد املؤسس ي ي  
 
 مانة العامةاأل  دليلإلى كونها مدرجة في  إضافة

يغ صتتتتويخضتتتع استتتتخدام   املوقع اإللكتروني علىاملؤستتتستتت ي االعتماد  على الحاصتتتلةالتعليم العالي للمؤستتتستتتات  مجلسل

 .في املواد اإلعالنية لشروط معينة يصدرها مجلس التعليم العالياالعتماد 

  اآلتية:صيغ االعتماد  ستخدمأن تيمكن للمؤسسة 

 " من قبل مجلس التعليم العالي في مملكة البحرين ةمعتمداملؤسسة"  

 " في مملكة البحرين اعتماد مجلس التعليم العالياملؤسسة حاصلة على" 
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  لألمانة العامة املوقع اإللكترونياملؤسسات املعتمدة املنشور على دليل  1-1

  ليم العاليملاجلس التع لألمانة العامة على املوقع اإللكتروني املؤسس ي داعتمحاصلة على اال يتم نشتر دليل املؤستستات ال

ستتة من قبل املاجلس. وعلى املؤستتد اعتمحاصتتلة على اال الالقائمة النهائية ملؤستستتات التعليم العالي  يتم من خالله عرض

معلومات قديمة أو لمجلس إذا تضمن املوقع أية لاألمانة العامة مراجعة هذا الدليل والتحقق منه بشكل دوري وإعالم 

 .لتعديلها غير صحيحة

صحاب ألوتوفير معلومات قيمة   الثقة في نظام االعتماد املؤسس ي يةو قوت  واملساءلة العامة  من أجل تعزيز الشفافيةو 

 يتم نشر جميع تقارير الفحص على املوقع اإللكتروني لألمانة العامة ملاجلس التعليم العالي.س  العالقة
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 االعتماد البرامجي. 1

  االعتماد البرامجي 1-1

دة التعليم بتحسين جو  االعالي على تصميم إطار لالعتماد البرامجي كجزء من التزامهاجلس التعليم األمانة العامة ملعكف ت

تتتتيتم إلزام  ت تتتتع معايير االعتماد البرامجي ست ت تتتتات التعليم العالي في اململكة. وبعد االنتهاء من وضت ت تتتتست ت العالي الذي تقدمه مؤست

م العالي بتطبيقها العتماد كافة برامجها. وحتى يمكن تحقيق ذلك  فإن على املؤسسات تقديم ما يثبت مؤستسات التعلي

 أن البرامج التي تقدمها تلري أحد املتطلبات اآلتية:

  أو أنها تحت إجراءات التسكين على اإلطار الوطني للمؤهالت والتحقق من مستواها ضمن اإلطار تسكينهاتم. 

  تتتارترد ت ت ت ت ت تتتبين القتانونيين املعتمتدين  معهتتد تشت ت ت ت ت   مثتل جمعيتة املحتتاست
 
معتمتدة من قبتتل هيئتتة مهنيتة معترف بهتا دوليتتا

 للمصرفيين(. 

 ضمن اإلطار الوطني للمؤهالت أو أنها تحت إجراءات اإلدراج.مدرجة مؤسسات التعليم العالي كما يجب أن تكون 

تطبيق معايير االعتماد البرامجي من تاريخ صدورها من مجلس التعليم العالي  وتعطى مؤسسات التعليم العالي فترة  أيبدو 

  سماح ملدة سنتين للحصول على االعتماد البرامجي.
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 . التظلم1

 بقرار مجلس التعليم العالي املتضمن رفض أو سحب االعتماد املؤسس ي ومسبباته
 
يحق   في حال إعالم املؤستستة خطيا

 لإلجراءات املتبعة بذلك التظلمللمؤسسة 
 
  .على القرار وفقا

تتتتة مكني   كمتا ت ت ت تتتتست ت ت ت تتتتين أثنتاء عمليتة الفحصالتظلم  للمؤست ت ت ت أو على حكم لاجنتة االعتماد األكاديمي في   على تقييم الفتاحصت

 .التوصل إلى توصيتها

تتتتة الو  تتتتست تتتت ي على معايير االعتماد تظلمال يحق للمؤست تتتست ت تتت املؤست ت تتتتست  ةومتطلباتها أو التعليمات العامة التي يجب على املؤست

تتتتتطيع  املعتمتدة اتبتاعهتتا على النحو املبين في هتتذا التتدليتتل ت ت ت يمتتات فقط على تطبيق هتتذه املعتتايير والتعلالتظلم  لكنهتتا تست

 املتعلقة بها بشكل خاص.

 جلس التعليم العاليمل األمانة العامةتظلم إلى رفع ال 1-1

لس التعليم اجمل األمانة العامة إعالمفعلهها   عتماد املؤسس ي منهارفض أو سحب اال على قرار التظلم إذا رغبت املؤسسة في 

 مو ي عشر رسمي خالل خمسة موجب خطابب العالي
 
ذ مع األخ رفض االعتماد أو سحبه إعالم املؤسسة بقرار  من تاريخ ا

 من كل يوم. األمانة العامة ملاجلس التعليم العالي ساعات الدوام الرسمي في  بالحسبان أن
 
عادة ما و تنتهي عند الثانية ظهرا

  االعتماد املؤسس ي للمؤسسة املعنية عن طريق البريد املساجلرفض أو سحب تضمن الرسمي الذي ي خطابيتم تسليم ال

  وأن املراستتتتالت الواردة يتم  أن التأكد منلذا على املؤستتتستتتتة 
 
قنوات التواصتتتل مع العنوان الرئيستتتت ي لها مفتوحة دائما

 بأول.
 
 التعامل معها أوال

أوصت  وفي حال  التظلم لألمانة العامةمن دفع مصتاريف التظلم بالتزامن مع تقديم الخطاب الرستمي بشأن رفع البد و 

 من قبل املؤسسة. املبالغ  يتم استرداد هذه بتعديل قرار مجلس التعليم العاليالتظلم لاجنة 

.
 
 من تاريخ تقديم املؤسسة للطلب مكتمال

 
 وعلى مجلس التعليم العالي البت في التظلم خالل ستين يوما

 التظلمأسباب  1-1

 حد املبررات اآلتية:أل على أن تكون التظلم الذي تقدمه املؤسسة أسباب التظلم يجب أن يتضمن طلب 

  ن لاجنة االعتماد األكاديمي لم يتوفر لديها جميع املعلومات ذات الصلة في الوقت املحدد  و/ أوإ .أ

 .ن القرار لم يصدر وفقا لإلجراءات أو املعايير املنصوص علهها في دليل االعتماد املؤسس يإ .ب

 املؤسسة تقديم تفسير فعلى للتظلم  أخرى  أسباب هناك إذا كانتو 
 
 لذلك. ا

 التظلمتقديم  1-1

تتتتة التي  ت ت تتتتست ت ت تتتتاس املبني عليه إلى األمالتظلم  رفعتعلى املؤست ت ت ت تتتتح األست ت ت  يوضت
 
انة العامة ملاجلس التعليم العالي  أن تقدم بيانا

 .الوثائق الداعمةالتظلم  مع اختيار أحد األسباب املشار إلهها أعاله  مع إرفا  
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 التظلم عملية 1-1

تتتتوين أحدهما منتتألف  محايدةوهي لاجنة   التظلمعلى لاجنة التظلم يتم عرض طلب  ت ت تتتتتقل وعضت ت ة األمان من رئيس مست

تتتتاستتتتية التي  ممن لم يشتتتتاركوا في التصتتتتويت على اجلس التعليم العاليالعامة مل تتتتدرتالتوصتتتتية األست تماد عن لاجنة االع صت

 علنية.التظلم طلب أن تكون جلسة الويحق للمؤسسة  ي.األكاديم

 للتظلمإجراءات إضافية  1-1

تعليم ملاجلس ال ألمانة العامةل مستحقة مصتاريفأية في حال تخلفت املؤستستة عن دفع  تظلملن يتم البدء بدراستة أي 

 لبطاملستحقة علهها خالل عشرة أيام عمل من تاريخ تقديمها  االلتزاماتالعالي. وإذا لم تلتزم املؤستستة في تسوية جميع 

 .التظلمتفقد حقها في  فإنهاالتظلم 

دور من قبل املؤستستة ولحين صتتالتظلم يبقى القرار الصتادر عن مجلس التعليم العالي نافذ املفعول خالل فترة تقديم 

 .التظلمنتيجة  بناء  على قرار املاجلس

أستتتتماء قائمة باألمانة للمؤستتتتستتتة  رستتتلت    من املؤستتتستتتتةالتظلم  طلبالتعليم العالي اجلس مل األمانة العامة تلقىتعندما 

تقديم  ينبغيفمن املؤسسة على أي منهم  اعتراض  فإذا كان هناك التظلماألفراد الذين قد يطلب منهم العمل مع لاجنة 

لرئيس مجلس التعليم العالي عن طريق سعادة األمين العام خالل خمسة أيام من إرسال القائمة.  ومبرراته االعتراضهذا 

 
 
 .ويكون قرار الرئيس في هذا الشأن نهائيا

تتتتةالتي دلة والوثائق األ التظلم تؤخذ بعين االعتبار في  ت تتتتست خذها بعين أو التي تم أفقط أثناء عملية الفحص  قدمتها املؤست

ريق الفحص ف تزودتكن قد لم  إضافية لوثائق هاتقديمفي حال و  من قبل لاجنة االعتماد األكاديمياالعتبار في التقرير 

 .  على املؤسسة تفسير سبب ذلكخالل الزيارةالتعليم العالي بها اجلس األمانة العامة ملأو 

قدم التة يمكن للمؤسسو ي  قرار مجلس التعليم العال تأكيد علىالهذا يعني  فإن املقدم من املؤسسةالتظلم إذا تم رفض 

 .املؤسس ي رفض/ سحب االعتماد خطابشريطة تحقيق جميع املتطلبات الواردة في  جديد اعتماد طلبب

 التظلمجلسة  1-1

 :تتضمن جلسة التظلم النظر في عدد من الوثائق املناسبة  وقد تشمل 

 للمجلس من قبل املؤسسة مع الوثائق الداعمة لألمانة العامة طلب االعتماد املؤسس ي األخير املقدم. 

 تقرير أو تقارير الفحص ذات العالقة. 

 املكتوبة املقدمة من الفاحصين الذين قاموا بإجراء عملية الفحص ذات العالقة.  املالحظات 

  من هذا الدليل. 3-9في البند  املذكور التظلم طلب 

 ظلملعالي واملؤسسة التي تقدمت بالتاجلس التعليم امل األمانة العامة أي وثائق أخرى مهمة تم االتفا  علهها من قبل. 
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 بنفس األدلة والوثائق.التظلم يتم تزويد جميع أعضاء لاجنة 

لتظلم احضور جلسة  ممثل من املؤسسةملمثل من لاجنة االعتماد األكاديمي  عادة ما يكون رئيس اللاجنة أو نائبه( و ويحق 

 .التظلملتقديم األدلة إلى لاجنة 

 التظلملجنة  توصيات 1-1

 إلى مجلس التعليم العالي: اآلتية إحدى التوصيات التظلملاجنة  ترفع

  التظلمرفض. 

  اجلس التعليم العالي.مل األمانة العامة على نفقةإعادة فحص املؤسسة من جديد 

 منح االعتماد املؤسس ي أو إعادته أو تجديده للمؤسسة. 

 التظلمبعد جلسة  1-1

  إلى امليرفع 
 
 خطيا

 
حدد فيه التوصتتتية وأستتتبابهارئيس لاجنة التظلم تقريرا في حال  -. ويمكن أن يشتتتير التقرير اجلس ي 

ستتتتتنفذت التي ااملرحلة التوصتتتية بإجراء تغيير في عملية الفحص أو االعتماد  وتحديد ارتأت لاجنة التظلم ذلك إلى 

 عندها اإلجراءات.

  بقرار مجلس التعليم العالي خالل خمسة أيام من تاريخ اتخاذه.تقوم األمانة العامة بتبليغ املؤسسة 

 بقرار املاجلس النهائياملقبل  هالاجنة االعتماد األكاديمي في اجتماع إعالم. 

  ةمرة ثاني التظلمبعد صدور قرار مجلس التعليم العالي ال يحق للمؤسسة. 
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 ى . الشكاو 11

ورهم أولياء أمأو مكن أن يتقدم بها الطلبة إجراءات واضحة وعادلة للشكاوى التي ي   ضمان وجوداملعتمدة  املؤسسةعلى 

 اإلجراءات.ث ال ترفع الشكاوى إلى األمانة العامة ملاجلس التعليم العالي إال بعد استنفاذ هذه يبح  غيرهم أو

 داعتمحاصلة على اال على املؤسسة ال الطلبة شكاوى  11-1

 تقدماليمكنه ف  له مرض   أو ممثله إجراءات الشتتتكاوى داخل املؤستتستتتة ولم يصتتل إلى حل   مقدم الشتتكوى ستتتنفذ اإذا 

 األمانة العامة ملإلى  بشكوى 
 
 اآلتي:اجلس التعليم العالي مرفقا

  رسالة مفصلة بالشكوى املقدمة 
 
 .سبب الشكوى والظروف التي نشأت فهها هافهمبينا

 ي بحل م العالينسخ من جميع الوثائق الداعمة ذات الصلة بالشكوى  حيث يقوم موظفو األمانة العامة ملاجلس التعل

 بأن 
 
مانة األ جميع الشتتكاوى الواردة على املؤستتستتات املعتمدة بما يرطتت ي الطرفين مقدم الشتتكوى واملؤستتستتة  علما

 في الشكاوى والقضايا املنظورة لدى الاجهات القانونية املختصة كاملحاكم.نظر تال اجلس التعليم العالي ملالعامة 

 س التعليم العاليجلاألمانة العامة ملإجراءات 

 طلبت  حاصلة على االعتماد ضتد مؤستستةمن طالب أو ممثله اجلس التعليم العالي شتكوى مل األمانة العامة تلقىتعندما 

ات قد استتتتنفذ إجراءمقدم الشتتكوى مجلس أدلة ووثائق تدعم الشتتكوى  باإلضتتافة إلى وثيقة تثبت أن لل العامةاألمانة 

 .الشكاوى داخل املؤسسة

 :يةالاإلجراءات التاملذكورة أعاله فقط يمكن متابعة  والوثائق وفي حال استالم األدلة

 اجلس التعليم العاليمل األمانة العامة تساجيل تفاصيل الشكوى من قبل العاملين في. 

 بجمع الوثائق ذات الصلة ملاجلس التعليم العالي األمانة العامة قومت. 

 إبالغ املؤسسة املعنية بطبيعة الشكوى املقدمة ضدها والطلب منها التحقيق في أسبابها. 

  املؤستستة تقديم رد مكتوب خالل عشترة أيام عملعلى  
 
  ليهإتفاصتيل حول نتائج التحقيق الذي توصتتلت  متضتمنا

 .إن أمكن ذلك موضوع الشكوى ح مجموعة من اإلجراءات لحل اقتر او 

  تقوم األمانة العامة ملاجلس التعليم العالي بإبالغ صاحب الشكوى بنتائج التحقيق التي قامت بها املؤسسة واإلجراءات

 .موضوع الشكوى املقترحة لحل 

 ن واملؤستتتستتتة بمحاوالت للتوستتتط بي وى شتتكمقدم الاجلس التعليم العالي وباالتفا  مع كل من تقوم األمانة العامة مل

 .موضوع الشكوى الطرفين من أجل حل 

 ولكنها ليست ملزمة ألي من الطرفين موضوع الشكوى اجلس التعليم العالي توصيات لحل األمانة العامة ملقدم ت. 
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تتتتط إلى حل لاجلس التعليم العالي مل األمانة العامة محاوالت تؤد  إذا لم  ت ت تتتتكوى لتوست ت ت تتتتوع الشت ت  يتم تقديم تقرير حول ف موضت

الشكوى إلى لاجنة االعتماد األكاديمي. وإذا وردت أكثر من ثالث شكاوى ضد أي مؤسسة معتمدة خالل سنة واحدة يتم 

 .إعداد تقرير بذلك إلى لاجنة االعتماد األكاديمي

 دور لجنة االعتماد األكاديمي

 حول شكوى مقدمة ضد مؤسسة 
 
دلة مدى وجود أتقييم تقوم ب فإنها  معتمدةإذا تلقت لاجنة االعتماد األكاديمي تقريرا

 :اآلتيأي من يمكنها التوصية بوعليه فمعايير االعتماد املؤسس ي   تحققتشير إلى أن املؤسسة ال 

 رفض الشكوى املقدمة. 

 حص ف وقد يشمل ذلك إجراء  الشكوى زيد من التحقيق في إجراء املالي الطلب إلى األمانة العامة ملاجلس التعليم الع

 .ويتم ذلك على نفقة املؤسسة  علنمفجائي غير 

  ها أو أخفقت في القيام بمسؤولياتها فه التياجوانب في ال أو تعويضية تصحيحيةسسة اتخاذ إجراءات الطلب إلى املؤ

مادها إيقاف اعتفي حال رفض املؤسسة اتخاذ مثل هذه اإلجراءات يمكن ومعايير االعتماد فهها   التي لم تعد تحقق

 .أو سحبه

  إجراء فحص فجائي فوري أو فحص تكميلي أو فحص إلعادة االعتماد املؤسس ي على نفقة املؤسسة في حال توفرت

عتمادها إيقاف الفحص يمكن أن تخضع لوإذا رفضت املؤسسة   أدلة على أن املعايير املطلوبة لالعتماد لم تتحقق

 .أو سحبه

 لعاليااجلس التعليم مل األمانة العامة في حال أشار تقرير الشكوى املقدم أن املؤسسة رفضت التعاون مع تحقيقات  

تتتتت اتخاذ اإلجراءات ال تتتتحيحيةورفضت تتتتلوك غير قانوني من قبل   املطلوبة تصت أو أن هناك دليل قاطع على وجود ست

تتتتية  ت ت ت اإلدارة العليتا لديها أو أي مخالفة أخرى لتعليمات مجلس التعليم العالي  يحق للاجنة االعتماد األكاديمي التوصت

  بإيقاف االعتماد املؤسس ي أو سحبه.

 بقرار مجلس التعليم العاليوستقوم األمانة العامة ملاجلس التعليم العالي بإبالغ مقدم الشكوى 
 
 .واملؤسسة خطيا

 جلس التعليم العالي في الشكاوى مل األمانة العامة نظر بهاتالحاالت التي ال 

 :اجلس التعليم العالي في الشكاوى في ظل الظروف اآلتيةاألمانة العامة ملنظر تال 

  يقتنع به املاجلس وجود سببجراءات الشكاوى املتبعة داخل املؤسسة دون بإمقدم الشكوى  قيامعدم. 

 عدم تقديم مقدم الشكوى لألدلة الداعمة لشكواه. 

  املؤسس يإذا كانت الشكوى ليست لها عالقة بتعليمات مجلس التعليم العالي أو معايير االعتماد. 

  إذا قدمت الشكوى من قبل شخص مجهول أو عن طريق الهاتف أو البريد اإللكتروني؛ إذ ال بد من كتابة الشكوى 

 فهها اسم وعنوان مقدم الشكوى والتوقيع
 
 مبينا

 
 .خطيا
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  تتتخ ت ت ت ت تتتتال الدفع أو أن نست ت ت ت تتتتح علهها مثل إيصت ت ت ت تتتترداد األموال وال يوجد دليل واضت ت ت ت ت تتتتكوى تتعلق بدعوى است ت ت إذا كانت الشت

 .املستندات املصرفية ليست كافية

  إلجراءات قانونية لدى جهات أخرى 
 
 .إذا كانت الشكوى املقدمة تخضع حاليا

 لشكوى تتعلق بخالف حول التعاقد بين املؤسسة واملوظف أو املوظفينإذا كانت ا. 

 الحاصلة على االعتماد ةشكاوى أخرى على املؤسس 11-1

تتتاء الهيئات  اجلس التعليم العتالي بتإجراء تحقيقمل األمتانتة العتامتة قومت ت ت ت ت تتتتواء من أحد أعضت ت ت ت تتتتكاوى ترد إلهها ست ت ت ت بناء  على شت

جهة قانونية تثبت أن املؤستتتستتتتة املعتمدة من قبل مجلس األكاديمية أو املوظفين باملؤستتتستتتة  أو الشتتتتكاوى الواردة من 

تتتتريعتات النتافتتذة في اململكتة قتانونيتتة اتختالفتقتامتت بمالتعليم العتالي  ت ت ت تتتيتم إبالغ ال  للتشت ت ت ت ت هتتة اجوفي ظتتل هتذه الظروف  ست

 .اجلس التعليم العالي في الشكوى مل األمانة العامة القانونية بنتائج تحقيق

تتتتة إذا تلق املاجلس التعليم العالي إجراء تحقيقاته لألمانة العامة يحق تتتتأنأي أدلة أو معلومات  تالخاصت ت يق عدم تحق بشت

 لتعليم العالي.لوائح اأو مخالفة   املؤسسة املعتمدة للمعايير املطلوبة لالعتماد
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 الجزء الثاني

 معايير الاعتماد المؤسسي
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 مقدمة

عتد   تتتادية   ي  ت ت ت ت ( إلى حقيقة واقعية  من 2131قطاع التعليم العالي من القطاعات الحيوية في تحويل رمية البحرين االقتصت

خالل توصتيات مجلس التعليم العالي وإجراءاته التي تهدف إلى إصتالح قطاع التعليم العالي  إذ من املتوقع تحستتين أداء 

 وجودة هذا القطاع ومخرجاته.

تتتين يلعب االعتماد األكا ت ت ت  بهدف تحست
 
 وعامليا

 
تتتاملة في قطاع التعليم العالي محليا ت ت ت تتتتالح الشت ت ت  في عمليات اإلصت

 
 كبيرا

 
ديمي دورا

 
 
إلى توفير فرص التعليم لكل مواطن بما يتناستتب مع احتياجاته الفردية وطموحاته  نوعية املخرجات التعليمية  إضتافة

 على ازدهار اقتصاد مملكة البحري
 
 .نوقدراته مما ينعكس إيجابا

عد   تتتتات التعليم العالي في مملكة  ي  تتتتست تتتتتوى مؤست تتتياستتتتة التي تهدف إلى النهوض بمست ت تتتتة في الست االعتماد األكاديمي أداة رئيست

البحرين وضمان عملية التطوير والتحسين املستمر لقطاع التعليم العالي  كما يضمن تحقيق املؤسسة ملعايير االعتماد 

عطي الطلبة وأولياء أمورهم وأرباب   الثقة بوجود نظام قوي لالعتماد يحقق احتياجات أصحاب مما ي 
 
 وعامليا

 
العمل محليا

 .العالقة

عنى االعتماد املؤسس ي  ينقسم االعتماد األكاديمي إلى قسمين رئيسيين هما: االعتماد املؤسس ي واالعتماد البرامجي  حيث ي 

عنى االعتماد البرام ليم جي بالبرامج العلمية التي تقدمها مؤستتتستتتات التعبمؤستتتستتتة التعليم العالي ككيان متكامل  بينما ي 

 .العالي

العتماد املؤسس ي التي تهدف إلى ضمان الاجودة والتحسين املستمر للتعليم الفحص الثمانية ل جاالتيتناول هذا الدليل م

 تتضمن 33 ن و وثالث ثالثةاملاجاالت  هذه يتفرع عنو العالي في مؤسسات التعليم العالي لتلبية احتياجات الطلبة  
 
( معيارا

  218  ةعشر  ثمانيةمائتان و 
 
 كما هو مبين في الاجدول اآلتي:( مؤشرا

 عدد املؤشرات عدد املعايير املجاالت

 18 3 واالستراتيجية واإلدارة املالية الحوكمة .1

 43 4 التنظيم األكاديمي والتنظيم اإلداري  .2

 27 4 التعليم والتعلم والتقييم .3

 12 2 واالبتكار واملنح األكاديمية البحث العلمي .4

 14 3 التأثير االجتماعي واالقتصادي .5

 43 8 قبول الطلبة والخدمات املساندة .6

 37 6 املباني واملرافق واملصادر التعليمية .7

 24 3 إدارة ضمان الاجودة والتحسين املستمر .8

 111 11 املجموع
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 معايير االعتماد املؤسس ي

  معايير( 1جية واإلدارة املالية )املجال األول: الحوكمة واالستراتي

 (:اتمؤشر  1علية )االحوكمة بإدارة املؤسسة بفمجالس  تقوميجب أن  .1

بين أن يجب 1-1 حدد وأن األمناء  ومجلس املالكين دور  للمؤسسة التنظيمي الهيكل ي   بشكل وصالحياتهم مهامهم ي 

 . الطلبة فههم بمن العالقة أصحاب لدى ومفهوم وموثق واضح

 إملام ملديه يكون  وأن والخبرة  الكفاءة ذوي  من املؤسسة مجلس وأعضاء ونوابه املؤسسة رئيس يكون  أن يجب 1-1

 .بفاعلية مهامهم تنفيذ على والقدرة بمسؤولياتهم

تعمل املؤسسة على توثيق السياسات واألنظمة واإلجراءات التي توضح العالقة بين مجالس الحوكمة يجب أن  1-1

 واإلدارة  ونشرها داخل املؤسسة.

 لخطةا إلدارة املؤستتستة في معينين أفراد وتستمية اطر املخ إلدارة التخطيط بعملية املؤستتستة تقوم أن يجب 1-1

 .دوري بشكل املؤسسة في للمخاطر تقييم وإجراء ومراقبتها 

استراتيجية واضحة إلدارة  خارج اململكة تتضمن أي شراكة أو تعاون للمؤسسة مع مؤسسات أخرى يجب أن  1-1

 املخاطر لحماية الطلبة في حال حدوث خالف بين الطرفين.

 هناك فصل واضح بين املالك ومسؤولياته املتعلقة باألمور املالية وبين القرارات األكاديمية.  يكون  يجب أن 1-1

حدد املؤستستة عالقاتها مع املؤستسات التعليمية واملنظمات األخرى بشكل رسمي وشفاف  وكذلك يجب أن  1-1 ت 

 ملتطلبات املؤسسة األم.
 
 مع املؤسسات الفرعية طبقا

 مع تماش ىت وأن تتبناها  التي االستراتيجية تدعم أنو  واضحة  وقيمها ورسالتها املؤسسة رمية تكون  أن يجب 1-1

 .والعاملية املحلية التعليمية األهداف

 مؤشرات(:  1يتوفر لدى املؤسسة استراتيجية واضحة قابلة للتحقيق )يجب أن  .1

 كاديميةاأل البرامج لتطوير مناسبة مالية إدارة تدعمها واضحة استراتيجية خطة املؤسسة لدى يتوفر أن يجب 1-1

تتتت ى أن على تقدمها  التي ت ت تتتتراتيجية مع تتماشت ت ت ت  البحرين ورمية البحرين  مملكة في العالي للتعليم الوطنية االست

 .2131 االقتصادية

تتتتحاب العالقة بمن فههم الطلبة وأرباب العمل في إعداد الخطة يجتب أن  1-1 ت ت ت تتتتراك أصت ت ت ت تتتتة على إشت ت ت ت تتتتست ت ت ت تعمتل املؤست

 االستراتيجية.

 من سواء - الطلبة فههم بمن - العالقة ألصحاب وتوضيحها االستراتيجية الخطة بنشر املؤسسة تقوم أن يجب 1-1

  .خارجها أم املؤسسة داخل

 أجل نم منتظم  بشكل واملعلومات البيانات وترتيب لاجمع ودقيقة واضحة منهاجية املؤستسة تتبنى أن يجب 1-1

 .موثو   بشكل األساسية األداء مؤشرات تحقيق درجة قياس
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 ومنتظم  دوري بشكل للمؤسسة العام واألداء أدائها بمراجعة العليا واإلدارة الحوكمة مجالس تقوم أن يجب 1-1

   .االستراتيجية الخطة مستهدفات وفق األداء هذا وقياس

 مؤشرات(: 1علية )ااملالية في املؤسسة بالشفافية والنزاهة والفتتصف اإلدارة أن  يجب .1

 املالية بشفافية ونزاهة. هاجراءاتإقوم املؤسسة بتيجب أن  1-1

 منتظم.دوري و بشكل مستقل لتدقيق خارجي ع اإلجراءات املالية في املؤسسة تخضيجب أن  1-1

بين أن مصادرها املالية كافية    لدى املؤسسة إجراءات واضحة وشاملة إلعداد ميزانيتهايجب أن يكون  1-1 والتي ت 

ظهر قدرتها على استخدام هذه املصادر بف
 .اعليةوت 

لدى املؤسسة خطوط واضحة للمسؤوليات والصالحيات الخاصة بإعداد امليزانية وتخصيص  يجب أن يكون  1-1

 املوارد  بحيث تأخذ بعين االعتبار احتياجات األقسام املختلفة.

عطي املؤستسة ميجب أن  1-1
 
سئولي البرامج األكاديمية االستقالل الكافي لتحديد املوارد املالية املناسبة لتحقيق ت

 بجودة عالية. األكاديمية أهداف البرامج 
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 معايير( 1مي والتنظيم اإلداري )املجال الثاني: التنظيم األكادي

(: 11)فاعلية ملؤسسة باإدارة يجب  .1
ا
 مؤشرا

حدد بوضوح وموثق ومفهوم من قبل جميع أصحاب العالقة بمن يجب أن يكون  1-1 الهيكل اإلداري للمؤسسة م 

 فههم مجالس الحوكمة واإلداريين والعاملين والطلبة.

 واضح همف لديهم يكون  وأن وخبرة  عالية بكفاءة املؤسسة في العليا اإلدارية املناصب شاغلي يتمتع أن يجب 1-1

 .بفاعلية إلههم املوكلة املهام تنفيذ على وقدرة ملسؤولياتهم

يتوفر لدى املؤسسة قنوات اتصال واضحة بين اإلدارة ومجلس األمناء والعاملين والطلبة وغيرهم يجب أن  1-1

 من أصحاب العالقة.

حدد  1-1 املستؤوليات وآلية إعداد التقارير والتستلستل اإلداري لرفعها على مستتوى  -وبشتكل واضتح  -يجب أن ت 

ستتتم والبرنامج واملقرر الدرا(تت ي  وكذلك الحال بالنستتبة للمستتتئولين األكاديميين على املؤستتستتة والكلية والق

 مستوى البرنامج واملقرر الدرا( ي.

مع تحديد خطوط التسلسل اإلداري التي يتم من   علة لتشكيل اللاجانايتوفر لدى املؤسسة آلية فيجب أن  1-1

التغذية الراجعة ألصحاب العالقة بمن فههم  وتقديمبنتائج عمل هذه اللاجان  متخذي القرار تزويد  خاللها

 الطلبة.

 تعقد اجتماعاتها بشتتكل   وأنلدى اللاجان املختلفة في املؤستستتة مرجعية واضتحة ومناستتبةيجب أن يتوفر  1-1

 منتظم وتوثقها بمحاضر اجتماعات مفصلة ودقيقة.

 علقة بستتتلوك العاملينتتبنى املؤستتستتة مجموعة من الستتياستتات واللوائح واإلجراءات الشتتاملة املت يجب أن 1-1

 وأن تضع التعليمات التي تضمن تطبيقها.  والطلبة

تتتياستتتتة معلنة حول الشتتتكاوى يجب أن  1-1  بحيث تتضتتتتمن نظام لتستتتتاجيل الشتتتتكاوى   يتوفر لدى املؤستتتستتتتة ست

 والردود املتعلقة بها. تهاومراقب

ية آلالطلبة و يتوفر لدى املؤستتستتة ستتياستتتة واضتتحة فيما يتعلق بتحصتتيل الرستتتوم الاجامعية من يجب أن  1-1

 لية.عايتم إدارتها بفأن و   استردادها

 تعرض فيه نتائج مراجعة املؤسسة بما فهها خطط العمل  و يجب أن  1-11
 
 سنويا

 
عد إدارة املؤسسة تقريرا

 
جب يت

 أن 
 
 لدرجة رضا الطلبة يتضمن التقرير تحليال

 
لعاملين وأداء ا  واالحتفاظ بهم  وتحصيلهم الدرا( ي  سنويا

 د.ومراجعة القضايا املتعلقة بتوفير املوار    بما فهها البحث العلمي وأشكال املنح األكاديمية( في املؤسسة

تتتتكتل دورييجتب  1-11 ت ت ت النتتائج ورفعهتا إلى اإلدارة ومن ثم إلى بتإعتداد تقتارير و   تنفيتذ خطط العمتل ومراجعتهتا بشت

 مجلس الحوكمة.

ن خالل م تهاومراجع الهيئتين التدريسية واإلداريةتعمل اإلدارة في املؤسسة على مراقبة أداء أعضاء يجب أن  1-11

 نظام تقييم موثق وواضح وشفاف.

العاملين ومنحهم مكافآت  قديرت شفافة وعادلة ومنشورة من أجل تتتبنى اإلدارة سياسات وإجراءايجب أن  1-11

 من خالل الترقية أو الدعم املادي.
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 االتنظيم األكاديمي في املؤسسة فيجب أن يكون  .1
ا
(: 11) ّعال

ا
 مؤشرا

 تقدير على حصلت قد تكون  وأن. للمؤهالت الوطني اإلطار ضمن املؤسسة تقدمها التي البرامج تسكين يجب 1-1

 نم اعتماد على حصتتتلت أو والتدريب  التعليم جودة وضتتتمان للمؤهالت الوطنية الهيئة من «بالثقة جدير»

  بها معترف عال   تعليم مؤسسات مع رسمي التفا  تخضع أن أو بها  معترف مهنية هيئات قبل
 
 .دوليا

يجب أن تكون هناك إجراءات واضحة القتراح البرامج الدراسية  وتصميمها  واملصادقة علهها  على أن تأخذ  1-1

ة ومتطلبات سو  العمل املحلي واإلقليمي والعالمي  وكاف  واملتطلبات الوطنية  بعين االعتبار رسالة املؤسسة

 ية واملادية  وتتالءم مع املعايير الدولية.األمور املتعلقة باملصادر املال

بين أن محتوى املنهاجيجب أن  1-1 متسقة  وأساليب تدريسه  وتصميمه الدرا( ي تمتلك املؤسسة آليات تضمن وت 

 . املستهدفة وداعمة ملخرجات التعلم

ائق وغيرها من الوث كما وردت في النشرة اإلعالمية الدراسية يجب أن تضمن اإلدارة األكاديمية تقديم املناهج 1-1

حقق متطلبات مجلس التعليم العالي  إضافة إلى متطلبات الهيئات املهنية أو الاجهات ذات  ذات الصلة  وأنها ت 

 العالقة.

  اتوالترقياألكاديمية يتوفر لدى املؤسسة سياسات واضحة ومعايير وإجراءات خاصة بالتعيينات  يجب أن 1-1

 .ولديها ما يثبت تنفيذها

تتتة  1-1 حدد املؤستتتست تتتاء هيئة التدريس في: التعليم والبحث العلمي   -بشتتتتكل واضتتتتح  -يجب أن ت  مستتتتئوليات أعضت

 يتماش ى مع األعراف 
 
ظهر توازنا

والنشاط العلمي  واالستشارات  والتفاعل مع املاجتمع  واإلدارة األكاديمية  وت 

 األكاديمية.

 الهيئة التدريسية القدامى والاجدد.تضمن املؤسسة أن هناك توازن بين أعداد أعضاء يجب أن  1-1

 تضمن املؤسسة أن هناك توازن بين أعداد أعضاء الهيئة التدريسية املحليين والعامليين.يجب أن  1-1

يجب أن تكون هناك اجتماعات دورية ومنتظمة ألعضاء هيئة التدريس ملراجعة البرامج األكاديمية وتوثيقها  1-1

 بمحاضر االجتماعات. 

تتتتمن تعزيز برنتامج تطوير العمليتة التعليميتة التعلميتة  ودعمها  يجتب أن يتوفر لتدى  1-11 ت ت ت تتتتة آليتات تضت ت ت ت تتتتست ت ت ت املؤست

 وتقييمها باستمرار  ودعم التطوير امليي املستمر ألعضاء هيئة التدريس.

تتتتيةيجب أن  1-11 ت ت ت تتتاء هيئة التدريس املالحظة املنتظمة في القاعات الدراست ت ت ت ت تتتتمن عملية تقييم أعضت ت ت غذية والت  تتضت

 واملتابعة كلما لزم األمر.  الراجعة

تتتاء هيئة يجب أن  1-11 ت تتتتستتتتة نظام للمراقبة وزيارة األقران لدعم أعضت يستتتتتخدم املستتتتئولون األكاديميون في املؤست

 التدريس.

قدم لهم الدعم يجب أن  1-11 يتوفر لدى املؤستستة برنامج تعريفي شتامل ألعضتتاء هيئة التدريس الاجدد  بحيث ي 

 .ابعةللمتملستمر والتوجههات من خالل نظام ا

تتتاء هيئتتتة التتتتتدريس من خالل التتتتدريتتتتب املنتظميجتتتب أن  1-11 ت ت ت ت ت ت ت وتوفير   تتتتدعم اإلدارة األكتتتاديميتتتة تطوير أعضت

 . لم الذاتي والوصول إلى املعلوماتلتسهيل التع االتصال التكنولوجيا وأدوات
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 االتنظيم اإلداري في املؤسسة ف يكون  أنيجب  .1
ا
 مؤشرات(: 1) ّعال

 في املؤسسة بالكفاءة والخبرة ويدركون مسؤولياتهم وواجباتهم. يتمتع اإلداريون يجب أن  1-1

 علية.احاجم الكادر اإلداري كاف  لضمان سير املؤسسة بفيجب أن يكون  1-1

 لدعم أنشطتها.   وموجه في املؤسسة بشكل واضح وموثق ومفهوملإلدارة  الدعم اإلداري تحديد يجب  1-1

 .بفاعلية   ونشرها داخل املؤسسةبشكل جيد توثيق السياسات واإلجراءات واألنظمة يجب 1-1

 والدقة. عليةافبالبويالها وت واملعلومات أنظمة جمع البيانات تتصفيجب أن  1-1

التي  الدراستتتتية توفر املؤستتتتستتتتة جداول دراستتتتية لتحديد مواعيد املحاضتتتترات والقاعات للمقررات يجب أن 1-1

 .تقدمها

 واملحافظة علهها وتستهيل الوصتول إلهها واستتخدامهاتعمل املؤستستة على تنظيم الستاجالت اإلدارية يجب أن  1-1

 .ليةعابف

 مؤشرات(: 1نيين( من ذوي الكفاءة والخبرة )فكادر إداري )مدراء وإداريين و  توفير يجب  .1

توظيف  واالستمرار في  لعملية التعيين والتوظيف فاعلة وإجراءات مناسبة تتبنى املؤسسة سياساتيجب أن  1-1

 .لتلك السياسات وأن تقدم ما يثبت تطبيقها  املؤهلين وذوي الخبرة

يون بمن فههم الذين يعملون في املختبرات بالكفاءة والخبرة والتدريب في مجال ن  فيتمتع املوظفون اليجتب أن  1-1

 عملهم.

تتتترورية يجب أن  1-1 ت تتتتة بالكفاءة والخبرة  ويمتلكون املهارات الضت تتتتست تتتترية في املؤست يتمتع موظفو إدارة املوارد البشت

 لعملهم.

 .الاجدد املوظفينجميع للتعريف ب فاعلة يتوفر في املؤسسة إجراءاتيجب أن  1-1

 ملوظفين.اجميع انظام تقييم شفاف وموثق لفي املؤسسة يتوفر يجب أن  1-1

 .وظيفي واضح لاجميع وظائف املؤسسة توفر وصفييجب أن  1-1

 لسياسة املساواة والتعدد املنشورة. يجب 1-1
 
 معاملة جميع املوظفين بعدالة وفقا

 تتبنى املؤسسة سياسة واضحة للتعامل مع القضايا القانونية التي لها عالقة بتعيين املوظفين.ن يجب أ 1-1

 منشورة. و  ميسرة ضمن إجراءات التظلمتتيح املؤسسة للموظفين التقدم بالشكاوى و يجب أن  1-1
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  ر(ييامع 1املجال الثالث: التعليم والتعلم والتقييم )

 (:اتمؤشر  1) عليةابفتحقيقها و ستهدفة التعلم املمخرجات بالتعليم  يرتبطأن يجب  .1

  واصلومهارات الت  وأساليب التعليم  تدريس مؤهلين من حيث املعرفة بالتخصصأعضاء هيئة توفير يجب  1-1

 ولديهم الخبرة في املقررات التي يدرسونها.

 .تكون أساليب أعضاء هيئة التدريس مشاجعة للمشاركة التفاعلية بين الطلبة في األنشطة الصفية يجب أن 1-1

 ؛واألنشتتطة الفردية  واملاجموعات الكبيرة  املاجموعات الصتغيرة ماستتخدا أعضتاء هيئة التدريسعلى يجب  1-1

 لتشاجيع ودعم تعلم الطلبة.

 يجب على أعضاء هيئة التدريس توجيه الطلبة وتشاجيعهم على استخدام املواد واملصادر التعليمية اإلضافية.  1-1

 مل ية التعليميةلعملليجب أن يقوم أعضتاء هيئة التدريس بالتخطيط  1-1
 
ما في ذلك ب  الدرا(ت ي املقرر  خططوفقا

 .القسم دارةإل  تسليم نسخة منهاو   تفصيلية للمحاضراتالدراسية الالخطط 

 ث اآلخرين في عملية التعليم.و حبثهم و و بح االستفادة من أعضاء هيئة التدريس علىيجب  1-1

 عل.امصادر التعلم على نحو فيجب على أعضاء هيئة التدريس استخدام  1-1

 :(اتمؤشر  1) الذاتي للطلبةعلم التوتشجيع  ،ع فرص التعلميتنو  يجب .1

تركيز على   مع الالدرا( ي ملستوى وطبيعة البرنامج واملقرر يجب أن تكون مخرجات التعلم املستهدفة مناسبة  1-1

 املعرفة الالزمة واملهارات املطلوبة للخريجين في التخصص.

احة ومت  ومعلنة  يجب أن تكون مخرجات التعلم املستتتهدفة لاجميع البرامج التي تقدمها املؤستتتستتة واضتتتحة 1-1

 لاجميع الطلبة. 

تتتهيتتل تحيجتب أن تكون فرص التعلم التي تقتدمهتتا املؤ  1-1 ت ت ت ت تتتتممتة لتست ت ت ت تتتتة مصت ت ت ت تتتتست ت ت ت الطلبتة ملخرجتات التعلم  قيقست

 املستهدفة.

 يجب تشاجيع الطلبة وتمكينهم من تطوير مهارات التعلم الذاتي وتحمل مسؤوليتها. 1-1

تيح املؤستسة للطلبة فرصة التواصل مع أعضاء هيئة التدريس خارج القاعة عن طريق تخصيص  1-1 يجب أن ت 

 ساعات مكتبية لذلك.

اجيع ودعم لتش ؛املصادر التعليمية املناسبةو  املواد توفر للطلبة إمكانية الوصول إلىيجب على املؤستستة أن  1-1

 الدراسة الفردية والاجماعية.

 مخطططلتقييم أن يكون ايجطب  .11
ا
 مطنظوم ا

ا
 رتبطمو  ،بشططططططططكطل جيطد ا

ا
 وثي بمخرجات التعلم املسططططططططتهدفة ا

ا
 ارتباطا

ا
  قا

  :مؤشرات( 1)

يجب تزويد الطلبة بجدول للتقييم يتضتتتتمن تفاصتتتتيل مستتتتبقة وتواريخ واضتتتتحة ملتطلبات أعمال الفصتتتتل  11-1

 الدرا( ي وأوقات املراجعة.  
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تناول جميع وأن ت  يجب أن يتضمن نظام التقييم الذي تتبناه املؤسسة كل من التقييم التكويني والختامي 11-1

 مخرجات التعلم املستهدفة للبرنامج. 

 ستهدفة.الطلبة ملخرجات التعلم املقيق تحمدى تقييم على قياس يجب أن يركز ال 11-1

11-1  
 
ن أنها للتأكد م ؛يجب أن تقوم املؤستستة بمراجعة العالقة بين التقييم ومخرجات التعلم املستتتهدفة دوريا

 علة.امالءمة وف

لى إطلوب من الطالب القيام به للوصتتتتول أن تبين املو   يجب أن تكون مهام التقييم مكتوبة بشتتتكل واضتتتتح 11-1

 مستويات محددة من التحصيل
 
 .خرجات التعلم املستهدفةمل   وفقا

حصول والعالمات ال وضعمعايير بحيث يدرك الطلبة العالقة بين   يجب أن تكون إجراءات التقييم شفافة 11-1

 علهها.

 يجب تزويد الطلبة بالتغذية الراجعة الفورية الشفهوية واملكتوبة حول تقييم أدائهم وتقدمهم.  11-1

  يجب أن 11-1
 
تضتع املؤستستة أنظمة وستياسات واضحة لتقييم مشاريع الطلبة في السنة األخيرة إذا كانت جزءا

 
 
 وشفاف من عملية تقييم البرنامج  بحيث يكون التقييم عادال

 
 . ا

 :مؤشرات( 1) لية وضمان جودتهاعايجب إدارة عملية التقييم بف .11

  علة إلدارة االمتحانات وأستتاليب التقييم األخرى ايجب أن تعمل املؤستستة على توفير اإلجراءات اآلمنة والف 11-1

 بما في ذلك االحتفاظ اآلمن بوثائق التقييم وساجالته  وتوفير أماكن مناسبة لعقد االمتحانات. 

تتتتبة للحد من حاالت الغ   11-1 تتتتة باتخاذ اإلجراءات املناست تتتتست تتتترقات األدبية بما في ذلك يجب أن تقوم املؤست ت الست

 وبات املناسبة.وإيقاع العق  واملخالفات األخرى 

 مناسب.واضح و على الدرجات ضمن إطار زمني  لتظلملسات وإجراءات يجب أن توفر املؤسسة سيا 11-1

  مراحل التقييم القبلية والبعدية. خاللعلة لإلشراف الداخلي اتوفر املؤسسة إجراءات ف يجب أن 11-1

 مراحل التقييم القبلية والبعدية. خاللعلة لإلشراف الخارجي اتوفر املؤسسة إجراءات ف يجب أن 11-1

 ضمن إطار زمني محدد. هموكشوف درجات همساجالت للطلبةيجب أن توفر املؤسسة  11-1
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 (ناواالبتكار )معيار  واملنح األكاديمية املجال الرابع: البحث العلمي

طططططططة التزامهططططا بططططالبحططططث العلمييطجططططب أن  .11 ط ط ط ط طططططططسط ظطهر املؤسط
ظ
 توفر املرافق والتسططططططططهيالت الكططططافيططططة لتطوير  أن و  ،تط

 مؤشرات(: 1)

تتتمتة البتارزة أل يجتب  11-1 ت ت ت ت تتتهيتل إجراءاتته الست ت ت ت ت تتتتراتيجية  هتدافأن يكون تطوير البحتث العلمي وتست ت ت ت ت الخطتة االست

 للمؤسسة.

  راسيةاملناهج الدكل من والتعليم على   والنشاط األكاديمي  ينعكس التفاعل بين البحث العلمييجب أن  11-1

تتتتاجيع الطلبة  وطريقة تقديم التعليم ت تتتتية  هموإعداد وتشت ت ت لالنخراط في مجال البحث العلمي واملنح الدراست

 والتطوير االبتكاري.

حدد األولويات والتستتهيالت والتطوير في مجال البحث العلمي ستتياستتات تتوفر لدى املؤستتستتة يجب أن  11-1 ت 

 والتسويق.

 هيئة التدريس واألقسام إلجراء البحوث العلمية.تعمل املؤسسة على توفير الحوافز ألعضاء يجب أن  11-1

 األنشطة األكاديميةتعمل املؤسسة على تشجيع ودعم أعضاء هيئة التدريس إلجراء البحث العلمي و يجب أن  .11

 مؤشرات(: 1واالنخراط في األنشطة املهنية األخرى )

يع إيصالها إلى جمأن يتم و   تتوفر في املؤستستة سياسات وإجراءات واضحة للقيام بالبحث العلمييجب أن  11-1

 . بفاعلية أصحاب العالقة

 ي اململكة.ف االستراتيجية الوطنية للبحث العلميتتماش ى استراتيجية البحث العلمي في املؤسسة مع يجب أن  11-1

تقوم املؤسسة بتشاجيع ودعم أعضاء هيئة التدريس إلجراء بحوث علمية في مجال تخصصهم ونشر يجب أن  11-1

 نتائجها. 

تتتتة  تحتفظيجب أن  11-1 ت ت تتتتست ت ت ثة باملؤست حد  تتتاء هيئة التدريسألبحاث قائمة م  ت ت ت ت  موقعها   وأن تتاح القائمة علىأعضت

 اإللكتروني.

 األنشطة األكاديميةانخراطهم في البحث العلمي و وجوب عقود عمل أعضاء هيئة التدريس ضمن تتيجب أن  11-1

 ذات العالقة بتدريسهم ومهامهم األخرى. 

تتتتة وتو تطل عكسنأن تيجتب  11-1 ت ت ت تتتتست ت ت ت تتتاء هيئة التدريس بحوثالقعاتها إزاء عات املؤست ت ت ت ت تتتتطتهم العلمية ألعضت ت ت ت  وأنشت

 .تهموترقي أدائهم وتقييمهم معايير تعيينعلى  األكاديمية

توفر املؤسسة إجراءات عادلة وشفافة ألعضاء هيئة التدريس للحصول على الدعم املالي ألبحاثهم يجب أن  11-1

 وألنشطة التطوير امليي األخرى.

اجتماعات منتظمة لتبادل األنشطة  لعقدهيئة التدريس تقوم املؤسسة بإتاحة الفرصة ألعضاء  يجب أن  11-1

 .البحثية الحالية ومناقشتها  ودعوة متحدثين خارجيين إذا اقتى ى األمر
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 معايير( 1االجتماعي واالقتصادي )املجال الخامس: التأثير 

ظهر استراتيجية املؤسسةيجب أن  .11
ظ
 مها األكاديمية واملادية واملالية لدع صادر تشجيع ريادة األعمال وتوفير امل ت

 مؤشرات(: 1)

ظهر الخطة االستتتراتيجية للمؤستتتستتتة التزامها بتشتتتاجيع ريادة األعمال واملشتتتاريع في جميع يجب أن  11-1  وانبجت 

 عمل املؤسسة. 

تتتاريع تتبنى املؤستتتستتتة ستتتتياستتتات وآليات لتستتتهيل تمويل يجب أن  11-1 تتتاء هيئة مشت طلبة الدراستتتات العليا وأعضت

 التدريس  وتقديم التسهيالت املناسبة مثل دعم الحاضنات. 

تتتتة الوعي وااللتزام بتأجنتدة التوظيف في اململكةيجتب أن  11-1 ت ت ت تتتتست ت ت ت تتتتراتيجيتة املؤست ت ت ت ت ظهر است تتتتاجيع   ت  ت ت ت من حيث تشت

 والتركيز على االقتصاد املعرفي.  وتشاجيع ريادة األعمال  العالقات مع القطاع الصناعي

  لدراسيةا تعمل املؤسسة على تغطية الكفايات واملهارات املطلوبة من قبل أرباب العمل في مناهاجهايجب أن  11-1

 واألخذ بآرائهم في عمليات املراجعة من أجل تأهيل الطلبة لدخول سو  العمل.

شارك املؤسسة بالنشاطات املختلفة ملجتمع األعمال املحلي واإلقليمي )يجب أن  .11
ظ
 مؤشرات(: 1ت

بهدف توفير فرص التدريب داخل املؤستستة أو في   أرباب العمل إقامة عالقات تعاونية معالعمل على  يجب 11-1

 مواقع العمل.

ع وإتاحة الفرص لهم للتواصل م  سو  العمل الحاليمتطلبات تعمل املؤسسة على توعية الطلبة بيجب أن  11-1

 أرباب العمل.

ل للحصتو   لدى املؤستستة منهاجية واضتحة ومنتظمة للتواصتل مع أرباب العمل والخريجين توفرييجب أن  11-1

 التي تحتاج إلى التحسين والتطوير. اجوانبلتحديد ال الدراسية مناهاجها بشأنعلى تغذية راجعة 

و  العمل  مع س اعالقاتهطوير لت  خريجهها في امليدانب املتعلقةتعمل املؤسسة على جمع املعلومات يجب أن  11-1

 أجندة التوظيف في اململكة.اإلسهام في تحقيق و 

 تتيح املؤسسة الفرصة للطلبة للحصول على الخبرات العملية املتعلقة بتخصصاتهم.يجب أن  11-1

ظهر يجب أن  .11
ظ
 مؤشرات(: 1املؤسسة التزامها تجا  الخدمة املجتمعية ) ت

ظهر الت  املؤشتتتترات الوطنية للمملكة تأخذ الخطة االستتتتراتيجية للمؤستتتستتتة بعين االعتبار يجب أن 11-1 زامها وت 

 .والتعلم مدى الحياة  وعملية التواصل االجتماعي  تجاه املاجتمع

بين املؤسسة درجة مشاركتها مع املاجتمع املحلي وتقديم الخدمات ذات املنفعة املتبادلة يجب أن 11-1  .ت 

شاجع املؤسسة أعضاء  يجب أن 11-1
 
املاجتمع املحلي من خالل أنشطة  والطلبة على التواصل معهيئة التدريس ت

 .الخدمات الثقافية واالجتماعية واملاجتمعية

 عن الخدمات املاجتمعية التي تقدمها. يجب  11-1
 
 مسئوال

 
 متخصصا

 
 أن يكون لدى املؤسسة فريقا

 يتضمن تفاصيل الخدمات املاجتمعية التي شاركت بهايجب  11-1
 
 سنويا

 
عد املؤسسة تقريرا

 
 . أن ت
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 عايير(م 1قبول الطلبة والخدمات املساندة )املجال السادس: 

 وصطف - الورقية منها واإللكترونية -املوقع اإللكتروني واملواد املنشطورة في املؤسطسططة  يتضطمنيجب أن  .11
ا
 شططامال

ا
ا

 عن املؤسسة ومناهجها )
ا
حّدثا  ومظ

ا
 مؤشرات(: 1ودقيقا

تتتتة يجب أن  11-1 تتتتست  ملوقعهاتوفر محتويات املوقع اإللكتروني واملواد املطبوعة للمؤست
 
 دقيقا

 
تتتفا ت ت   قهاومراف  وصت

 والخدمات التي تقدمها. صادروطبيعة امل  والتسهيالت املتوفرة  ومبانهها

ثةيجب  11-1 حد  عالم   ويجب إأن تكون املعلومات املتوفرة حول البرامج التي تقدمها املؤسسة شاملة ودقيقة وم 

 ملانحة ومستوى املؤهل. الطلبة بكافة التفاصيل املتعلقة باملؤهالت بما في ذلك الاجهة ا

 والطلبة يجب أن  11-1
 
لين حاليا ستتتاج 

 
ثة التي تدعم الطلبة امل حد 

 
يوفر املوقع اإللكتروني للمؤستتتستتتة املعلومات امل

.
 
 املتوقع قبولهم مستقبال

 أن توفر املؤسسة لطلبتها معلومات حول مؤهالت أعضاء هيئة التدريس وخبراتهم العملية.يجب  11-1

تتتتة بتزيجتب أن  11-1 ت ت ت تتتتست ت ت ت مكن للخريجين االلتحا  بها  تقوم املؤست ويتد الطلبتة باملعلومات حول أنواع املهن التي ي 

 الاجهات املهنية.ممكنة تنصح بها  وظائف أخرى  ةوتعريفهم بأي

قدمها املؤستستةيجب  11-1 االمتحانات  تكاليفبما في ذلك  إعالم الطلبة بالتكلفة اإلجمالية لاجميع البرامج التي ت 

 .وأية تكاليف أخرى 

 الطلبة بمتطلبات اللغة اإلنجليزية الالزمة للدخول في البرامج املختلفة.إعالم يجب  11-1

 مؤشر  11تحرص املؤسسة على قبول الطلبة املناسبين في برامجها )يجب أن  .11
ا
 (:ا

تعمل املؤسسة على تحديد متطلبات القبول لكل برنامج حسب مستوياته املختلفة  وتصاغ بشكل  يجب أن 11-1

 واضح في وصف البرنامج ليطلع عليه الطلبة الاجدد.  

 يجب أن تضمن عملية التساجيل أن الطالب يحقق متطلبات االلتحا  وأية شروط أخرى. 11-1

حة واإلرشاد وتقديم النصي  هامتطلباتو  هارامجببطبيعة  باملؤسسةراغبين في االلتحا  طالع الطلبة الإيجب  11-1

 اختيار البرامج.في 

 يجب اإلجابة عن جميع االستفسارات املتعلقة بمتطلبات االلتحا  بشكل فوري ومناسب. 11-1

بشتكل مناستتب  وأن تقوم بمراقبتهم معتمدة خدمات جامعية مكاتب يجب أن تعمل املؤستستة على اختيار  11-1

 وتقييمهم.

قدرتهم على  للتأكد من  بما في ذلك الكفاءة اللغوية إذا لزم األمر  التقييم األولي املناسب للطلبةتوفير يجب  11-1

 إكمال البرامج التي يلتحقون بها.

 تحديد الطلبة ذوي االحتياجات الخاصة لتوفير آليات الدعم املناسبة لهم.يجب  11-1

 .للوائح والقرارات املقرة من قبل مجلس التعليم العالي الطلبة في املؤسسة تخضع عملية قبول يجب أن  11-1

مراجعة ستتياستتتة القبول في املؤستتتستتتة بشتتتكل دوري مع املعنيين وأصتتتحاب العالقة بما في ذلك أرباب يجب  11-1

 العمل.
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تتتتستتتتة عادلة وشتتتتفافة القبول  ةعملييجب أن تكون  11-11 تتتايا تكافؤ وأن تتوفر   في املؤست ت أدلة تثبت معالاجة قضت

دد بشكل واضح.   وضرورة املساواة  الفرص  واندماج الطلبة الاج 

. القبول عملية  أداء الطلبة لتطويرب املتعلقةاستخدام املعلومات يجب  11-11
 
 مستقبال

 مؤشرات(: 1توفير الرعاية والدعم للطلبة بما يتناسب مع أعمارهم وخلفياتهم وظروفهم )يجب  .11

املوظفين املؤهلين واملدربين لتقديم خدمات الدعم تعمل املؤستتستتتة على تخصتتتيص عدد كاف  من يجب أن  11-1

 وإتاحتها للاجميع.  بما فهها املشورة واإلرشاد الطالبي

 .وسالمتها تهاتعمل املؤسسة على تقييم خدمات الدعم الطالبي بشكل دوري لضمان فاعلييجب أن  11-1

 . لرعاية املتوفرة لهمتزويد الطلبة بنشرة تعريفية ومعلومات كافية حول خدمات الدعم الطالبي وايجب  11-1

 تزويد الطلبة برقم طوارئ يمكنهم االتصال به خارج أوقات الدوام الرسمي.  يجب  11-1

ونشتر اإلجراءات الخاصتة بالتعامل مع أي ستلوك غير   تتبنى املؤستستة ستياستات تضتمن املستاواةيجب أن  11-1

 الئق.

 علة للتواصل مع الطلبة خارج أوقات الدوام الرسمي.  اأنظمة وطر  ف يجب توفير 11-1

 مؤشرات(: 1اإلرشاد املناسب للطلبة ) توفير يجب  .11

 ودليل استخدام الخدمات املتوفرة  وبرامجها الدراسية  تقديم نشرة تعريفية للطلبة حول املؤسسةيجب  11-1

 فهها مثل املكتبة وتكنولوجيا املعلومات.

مكنهم  تعمل املؤسسة على تقديميجب أن  11-1 الدعم اإلضافي أو املشورة حول البرامج البديلة للطلبة الذين ال ي 

 تحقيق تقدم كاف  للنجاح.

تتتتة بتزويد الطلبةيجب أن  11-1 تتتتست تتتتكاوى ل عادلةبإجراءات  تقوم املؤست تتتتل   لشت ت  في بداية الفصت
 
وإبالغهم بها خطيا

 الدرا( ي  وتزويدهم بإرشادات حول تقديم الشكاوى.

تيح املؤسسة للط 11-1 لبة فرصة الحصول على املعلومات املتعلقة باملهن والوظائف واإلرشاد والتوجيه يجب أن ت 

 بما في ذلك متابعة الدراسة من قبل أعضاء هيئة التدريس املعينين ذوي الكفاءة والخبرة.

 على بيانات كافية ودقيقة ،وتسططططططططجيلهطا بطانتظطام ،درجطة تقطدم الطلبطة قيطاسيجطب  .11
ا
 تواتخاذ اإلجراءا ،اعتمادا

 مؤشرات(: 1علة عند الضرورة )االف تصحيحيةال

 حيحيةتصواتخاذ اإلجراءات المراقبة مخرجات التعلم من أجل تحديد الطلبة املتعثرين يجب على املؤسسة  11-1

 املناسبة والسريعة عند الضرورة.

تتتتور الطلبة وااللتزام بمواعيد  11-1 ت ت ت علنة حول متطلبات حضت تتتتحة وم  ت ت ت تتتتة واضت ت ت تتتياست ت ت ت ت تتتتة ست ت ت ت تتتتست ت ت يجب أن تتبنى املؤست

 علة ملراقبتها وتنفيذها. ااملحاضرات  وتعتمد إجراءات وأنظمة ف

االحتفاظ بستتاجل دقيق وآمن لحضتتتور الطلبة والتزامهم باملواعيد في كل فصتتل درا(تتت ي  ويتم جمعها يجب  11-1

 ومراجعتها مرة على األقل كل أسبوع.
 
 وحفظها مركزيا
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 متابعة غياب الطلبة واتخاذ اإلجراءات املناسبة الفورية.يجب  11-1

تتتتد أكاديمي للطلبةيجب  11-1 ت ت تتتتيص مرشت ت تتتت ي  تخصت ت ت تتتتل درا(ت ت ة ملراجع ؛يلتقي بهم مرة واحدة على األقل في كل فصت

 ومناقشة درجة تقدمهم.

 مؤشرات(: 1توفير النصح واإلرشاد للطلبة الوافدين )يجب  .11

تقديم النصتائح املناسبة للطلبة الوافدين وإرشادهم حول إجراءات السفر قبل قدومهم إلى اململكة يجب  11-1

 عي  فهها.وال

تتتتولهم بحيث تغطي املعلومات  11-1 ت ت ت تتتترة تعريفية عن مملكة البحرين عند وصت ت ت ت يجتب تزويتد الطلبتة الوافدين بنشت

 األساسية حولها  وتزويدهم بمزيد من املعلومات خالل فترة الدراسة. 

تتتتة بعين االعتبار عند تقديم الدعم للطلبة الوافدين االعتبارات الثقافية والدينية  يجب أن  11-1 ت ت تتتتست ت تأخذ املؤست

 وتتيح لهم إمكانية الوصول إلى الناطقين بلغتهم. 

 مؤشرات(: 1توفير السكن املناسب للطلبة واإلشراف عليه بشكل مناسب )يجب  .11

لري احتياجات الطلبة. أن يكون السكن الاجام ي الطالبي نظيف وآمن باملستوى يجب  11-1  الذي ي 

  .أن يخضع السكن الاجام ي للفحص والتفتي  من قبل الاجهات املعنية يجب 11-1

 أن تقدم املؤسسة مستوى من اإلشراف يتناسب مع احتياجات الطلبة.يجب  11-1

 األنشطططططططططططة في اململكطططة املعلومططات حول أن توفر املؤسططططططططسطططططططططة البرامب االجتمططاعيططة املنططاسططططططططبططة للطلبططة، و  يجططب .11

 مؤشرات(: 1)

تتتتبات االجتماعية يجتب أن  11-1 ت ت ت تتتتاركة في املناست ت ت ت تتتتة على تزويد الطلبة باملعلومات حول فرص املشت ت ت ت تتتتست ت ت ت تعمتل املؤست

 واألنشطة الترفههية األخرى.

لري احتياجات ورغباتيجب أن  11-1  الطلبة. غالبية تقدم املؤسسة برامج اجتماعية ت 

شرف على األنشطة التي تنظمها املؤسسة مسئول يتمتع بيجب أن  11-1  الكفاءة والخبرة.ي 

شاجع املؤسسة الطلبة على يجب أن  11-1
 
 أنشطة خارجية واملشاركة فهها.   إيجادت
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 معايير( 1ق واملصادر التعليمية )املجال السابع: املباني واملراف

،يكون موقع املؤسسة آمنيجب أن  .11
ا
 (:نا)مؤشر  بسهولة الوصول إلى مرافقها ويمكن ا

  ة األمدلفترة طويل أو استتتتئجارها يثبت ملكيتها ملوقعها ومبانهها ومرافقها يجب أن يتوفر لدى املؤستتتستتتتة ما 11-1

 ولديها الحق القانوني في استخدامها لتقديم خدمات التعليم العالي.

تعمل املؤستستة على توفير إمكانية الوصتول إلى املرافق الخارجية املناسبة لألغراض األكاديمية أو يجب أن  11-1

 الطبيعة املؤقتة أو العرضية حيثما تطلب األمر.غير األكاديمية ذات 

  والبيئطططة النظيفطططة للطلبطططة والعطططاملين ف هطططا سططططططططالمططة،وال ،توفر مبطططاني املؤسططططططططسططططططططططة ومرافقهططا األمططانيجططب أن  .11

 مؤشرات(: 11)

 بضوابط لضمان األمان. 11-1
 
 يجب أن يكون الدخول إلى مباني املؤسسة مقيدا

 واملرافق عن طريق صيانتها بشكل دوري.تعمل املؤسسة على استدامة املباني يجب أن  11-1

ملباني واملرافق الصتادرة عن مجلس التعليم العالي واملتضتتمنة في ئحة ااملؤستستة بمتطلبات ال  تلتزميجب أن  11-1

 متطلبات وشروط الترخيص.

  ؤسسةوالطاقة االستيعابية للم  تتناسب أعداد الطلبة الحاليين واملتوقع قبولهم مع املوارد املاديةيجب أن  11-1

 وإمكانياتها من أجل تقديم برامجها بفاعلية.

ن أن تكو و   مثل مختبرات العلوم  تضع املؤسسة قواعد لألمن والسالمة خاصة باألماكن الخطرةيجب أن  11-1

 للطلبة وأعضاء هيئة التدريس والزوار. معلنة

 .توفر املؤسسة اإلرشادات العامة حول الصحة والسالمة للطلبة والعاملين والزواريجب أن  11-1

ولوحة إعالنات لعرض املعلومات   تضتتتتع املؤستتتتستتتتة الفتات كافية داخل املباني واملرافق وخارجهايجب أن  11-1

 العامة.

 توفر املؤسسة مساحات كافية ومريحة ألعداد الطلبة والعاملين واستقبال الزوار.يجب أن  11-1

 توفر املؤسسة العدد الكافي من املرافق العامة النظيفة.يجب أن  11-1

تتتتة التكييف والتدفئة والتهوية الكافية داخل املرافق واملباني  القاعات واملختبرات توفر ايجب أن  11-11 ت ت تتتتست ت ملؤست

 ..الخ(.

 :(نامع البرامب التي تقدمها املؤسسة )مؤشر  واملرافقتتناسب القاعات  أن يجب .11

يجب أن تكون مستاحات األماكن املخصتتصتة للتعليم ومستتتوى املعدات والتجهيزات مناستبة للمحاضتترات  11-1

 والندوات والدروس.

 رشو وال املختبراتتعمل املؤستتستتة على تجهيز القاعات الدراستتية وأية أماكن أخرى للتعليم مثل: يجب أن  11-1

 التي تسمح بتقديم كل برنامج بفاعلية. املعداتوتزويدها بواالستديوهات 
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 مؤشرات(: 1مناسبة للطلبة والعاملين ) إضافيةتسهيالت  تقديميجب  .11

لفردية اتوفر املؤستتتستتتة للطلبة إمكانية الوصتتتتول إلى املرافق واملباني واألماكن املناستتتبة للدراستتتتة يجب أن  11-1

 العمل الاجماعي.و الخاصة 

ر من أجل تحضتتي ألعضتتاء هيئة التدريساملستتاحة الشتخصتتية الكافية  تعمل املؤستستتة على توفيريجب أن  11-1

 املحاضرات  والعمل مع الطلبة وتقديم االستشارات.

تناول الطعام وللراحة الطلبة وأعضتتتاء هيئة التدريس  مناستتبةفر املؤستتستتة مستتاحات وأماكن تو يجب أن  11-1

 والشراب.

قاعة لعقد اجتماعاتهم الخاصتتة   وأإلدارة العليا ألعضتتاء هيئة التدريس وا توفر املؤستستة مكاتبيجب أن  11-1

 إضافة إلى توفير قاعة اجتماعات مناسبة للعاملين. 

 املناسبة لإلداريين من حيث املساحة والتجهيزات إلدارة املؤسسة بفاعلية.ر املكاتب ييجب توف 11-1

توفر املؤسسة للطالب خدمات طبية تشمل اإلسعافات األولية والنصح واملشورة املتعلقة بقضايا يجب أن  11-1

 الصحة العامة.

ينهم من االستتمتاع باألنشتطة التييجب توف 11-1
 
فههية كالرياضة ر ر املرافق املتخصتصتة للطلبة في املؤستستة لتمك

 واألعمال اإلبداعية.

  تقطططديمهطططا للطلبطططة بشططططططططكطططل منططاسطططططططططططبو أن توفر املكتبططة أمطططاكن منطططاسططططططططبططة لحف  املصططططططططططادر التعليميطططة  يجططب .11

 مؤشرات(: 1)

 توفير كادر كاف  من املوظفين الذين يتمتعون بالكفاءة والخبرة إلدارة املكتبة.يجب  11-1

تكون  بشكل جماعي  وأنالعمل يجب أن توفر املكتبة للطلبة املساحات الكافية للدراسة بشكل مستقل أو  11-1

 املدة الزمنية لعمل املكتبة ومواعيدها مناسبة الستخدام أعضاء هيئة التدريس والطلبة. 

 ت والدوريات.واملاجال  توفر املكتبة املصادر التعليمية املناسبة بما فهها الكتب واملوسوعات واملعاجميجب أن  11-1

 على تنفيذه.قوم تأن و   يجب أن توفر املكتبة نظام إعارة جيد 11-1

تتتتة يجب أن  11-1 تتتتمن كفاية مخزون املكتبةعافومنظمة و واضتتتتحة  وستتتتائلتوفر املؤستتتتست وتداول الكتب   لة تضت

 وأعضاء هيئة التدريس الحالية واملستقبلية.واملصادر التعليمية  بحيث تعكس احتياجات الطلبة 

تتتتول إلى املكتبتة اإللكترونيتةيجتب أن  11-1 ت ت ت تتتاء هيئتة التتدريس إمكتانيتة الوصت ت ت ت ت والتعلم   توفراملكتبتة للطلبتة وأعضت

 يتم تحديثها بشكل منتظم ومستمر. وأن  اإللكتروني

تتتاء هيئة يجتب  11-1 ت ت ت ت تتتتة من الطلبة وأعضت ت ت ت تتتادر التعليمية لذوي االحتياجات الخاصت ت ت ت ت إتتاحتة ختدمات املكتبة واملصت

 التدريس.

 ة املناسططططططبة ألهداف التعلماملصطططططادر التعليمي تقديمو  ،بشطططططكل جيد نولوجيا املعلوماتإدارة مصطططططادر تكيجب  .11

 مؤشرات(: 1) 

 توفير كادر متخصص إلدارة تكنولوجيا املعلومات من ذوي الكفاءة والخبرة واملعرفة.يجب  11-1
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لري احتياجات الطلبة وأعضاء هيئة التدريس.يجب  11-1  توفير عدد كاف  من الحواسيب ذات مواصفات ت 

توفير البرمجيات الحاستتوبية الحديثة واملناستتتبة التي تعكس احتياجات البرامج ومشتتتروعات البحث يجب  11-1

 العلمي.

امتها   بحيث تتم صيانتها وإدالذي أنشئت من أجلهتوفير أنظمة لتكنولوجيا املعلومات مالئمة للهدف يجب  11-1

 فههم الطلبة. وتحديثها بكفاءة لضمان توفر شبكة آمنة يثق بها أصحاب العالقة بمن

تجديد وتحديث الحواسيب والبرمجيات من أجل ضمان كفاءة تقديم للة عاتتبنى املؤسسة آليات فيجب أن  11-1

 الخدمات املكتبية مع توفير مصادر الدعم املالي الكافية.

قدمها تكنولوجيا املعلومات لذوي االحتياجات الخاصة من الطلبة والعاملين.يجب  11-1  إتاحة الخدمات التي ت 

 .  وأن تدار بفاعليةبيئات للتعلم االفتراط يو  املؤسسة أنظمة إلدارة التعلمتوفر ب أن يج 11-1

تتتتل االجتماعي بفيجب أن  11-1 ت ت ت تتتتائل التواصت ت ت تتتتتخدام وست ت ت تتتتة باست ت ت تتتتست ت ت علية من أجل التفاعل مع الطلبة اتقوم املؤست

 ومساعدتهم على النمو والتطور.

لتكنولوجيا املعلومات من أجل تعزيز الخبرة تس ى املؤسسة لتكون سباقة في إيجاد مصادر جديدة يجب أن  11-1

 التعليمية التي تقدمها للطلبة  وتشاجيع استخدامها من قبل العاملين في املؤسسة.
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  معايير( 1ودة والتحسين املستمر )املجال الثامن: إدارة ضمان الج

( 11وتقييم أدائها )علة ملراجعة معاييرها الخاصة ار أنظمة فيتوف على املؤسسة يجب  .11
ا
 :مؤشرا

تتتتة  توفر املؤستتتتستتتتةيجب أن  11-1 تتتتم ت  لالعتماد وضتتتتمان الاجودةفر  مخصتتتتصت   موظفين من ذوي املؤهالتضت

 في هذا املاجال.    والخبرةواملعرفة

 فربق يقوم يجب أن  11-1
 
مان بناء  على أنظمة ض  االعتماد وضمان الاجودة في املؤسسة بمراقبة أدائه الذاتي دوريا

 املرجعية العاملية. املقارناتو   الاجودة الخارجية

آراء أصحاب  - عند جمع املعلومات ألغراض االعتماد وضمان الاجودة -تأخذ املؤسسة بعين االعتبار يجب أن  11-1

 العالقة بمن فههم أرباب العمل والطلبة واملاجتمع.

  وإجراء مراجعات دورية لكافة عملياتها بشتتتتكل منتظمضتتتتحة ملراقبة يجب أن تتبنى املؤستتتستتتتة منهاجية وا 11-1

حددة وواضحة.  جوانب األداء لديها في ضوء مؤشرات أداء م 

قدم ميجب أن  11-1  درا(ت ي تقرير ال نستق املقرر ي 
 
 لدرجة رضا  ا

 
في نهاية الفصتل أو السنة الدراسية يتضمن قياسا

 يلهم. ومستوى تحص بنجاح  املقرر الدرا( ي انسبة الذين أنهو و   الطلبة

قدم ميجب أن  11-1 تتتتقي  ت ت  تقرير  األكاديمي امجنلبر ا نست
 
تتتتنوي ا ت ت ت  ست

 
تتتتقي بناء  على تقارير  ا ت ت ت  مقررات البرامج  بحيثمنست

 لنتائج الستتتنة حول درجة رضتتتا الطلبة
 
 نستتتتبة الذين أنهوا البرنامجو   ومستتتتوى تحصتتتيلهم  يتضتتتمن تحليال

 .التحاقهم ببرامج دراسات الحقة أو انخراطهم بسو  العملو  بنجاح 

مراجعات املؤستتستتتة وتقييم أدائها وخططها التنفيذية مرة على األقل لتقارير الخاصتتة بنتائج يجب إعداد ا 11-1

  ويجتب أن تتأختذ اإلدارة العليتا ومجلس األمنتاء هتذه التقتارير بعين االعتبتار
 
تتتتنويتا ت ت ت تتتتحتتاب  إطالعتم يو   ست ت ت ت أصت

 العالقة بمن فههم الطلبة إذا لزم األمر. 

 سنوات. أربعامجها للمراجعة السنوية  وإعادة تقييم البرامج كل أن تخضع املؤسسة جميع بر يجب  11-1

 أن تتضمن املراجعة السنوية للبرامج وإعادة تقييمها إشراك مقيميين خارجيين.يجب  11-1

وعرضها   تعمل املؤسسة على توثيق سياسات وإجراءات إدارة االعتماد وضمان الاجودة بوضوحيجب أن  11-11

 على العاملين وعلى الطلبة وأصحاب العالقة إذا لزم األمر.

 يجب االهتمام بجودة الخبرة التعليمية املقدمة للطلبة  وضمان تقديمها لكافة الطلبة بشكل عادل. 11-11

 ،اوتسططجيله ،الطلبةبمن ف هم أصططحاب العالقة على تغذية راجعة من  بانتظام الحصططول على املؤسططسططة  يجب .11

 (:اتمؤشر  1)بشأنها  واتخاذ اإلجراءات املناسبة ،وتحليلها

  والطلبة  بمن فههم أعضتتتاء هيئة التدريس  تعمل املؤستتتستتتة على استتتتطالع آراء أصتتتحاب العالقةيجب أن  11-1

تتتتريكة ت تتتتات الشت تتتتست تتتترةالعمل أرباب و   واملؤست ت تتتتائل متعددة كاملقابلة املباشت تتتتاجيلها بانتظام من خالل وست ت   وتست

 واستبانات التغذية الراجعة.

حددة للحصتول على تغذية راجعة من الطلبة حول أداء أعضتتاء هيئة يجب أن  11-1 تتبنى املؤستستتة ستياستتات م 

 التدريس.
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تتتتوعي  وتعمل على يجب أن  11-1 ت تتتتكل موضت تتتتحاب العالقة بمن فههم الطلبة بشت ت تتتتة باالعتبار آراء أصت تتتتست تأخذ املؤست

 .بشأنها وتتخذ اإلجراءات املناسبة  تقييمها بدقة

ذة طالعهم على اإلجراءات املتخوإ  لالستجابة آلراء أصحاب العالقة علةااجيات فتتبنى املؤسسة منهيجب أن  11-1

 من خالل آليات التغذية الراجعة الرسمية.

 لنتائج الطلبة في ضتتوء األداء الستتنوي الحالي والستتابق  يجب أن  11-1
 
تتضتمن مؤشتترات األداء الرئيستتية تحليال

 لالختالفات 
 
 في تحصيلهم بين مقررات البرنامج املختلفة. امللحوظةوتحليال

يين مع الطلبة الحال همع تفاعليشتتتتاجتتستتت ى املؤستتتتستتتتة لتكون ستتتباقة في التواصتتتتل مع خريجهها  و يجب أن  11-1

 لتقديم الدعم والتوجيه واملشورة املهنية. 

 مؤشرات(: 1) للبرامب التي تقدمهاالتحسين املستمر  باإلجراءات التي تضمن املؤسسة يجب أن تلتزم .11

 مقترحاتهم من أجلو  آرائهم بداءإل تقوم املؤسسة بدعوة جميع أصحاب العالقة بمن فههم الطلبة يجب أن  11-1

 .على ذلك وتشاجيعهم التحسين املستمر

توى تحستتتين مستتت جوانبلعاملين في املؤستتستتتة تحديد كافة اتتضتتمن متطلبات التقييم الستتتنوي ليجب أن  11-1

  التي تتطلب التحسين املستمر. اجوانبال  وتحديد أدائهم في مجال عملهم

تتتتة على تحتديتد احتيتاجتات التطوير امليي للعتاملين 11-1 ت ت ت تتتتست ت ت ت تتتتية  يجتب أن تعمتل املؤست ت ت ت تتتاء الهيئتين التدريست ت ت ت ت  أعضت

من خالل عملية التقييم والوسائل األخرى  واتخاذ التدابير واإلجراءات لدعم العاملين في تحقيق  واإلدارية(

 هذه االحتياجات.

تتتتمن يجب أن  11-1 ت تتتينات التي تحققتتتضت ت ت ت تتتتنوية للبرنامج التحست ت ت تتتت ي والتقارير الست ت ت تتتتل الدرا(ت ت ت   تقارير نهاية الفصت

 التي بحاجة إلى مزيد من التحسين.والاجوانب 

 ضمن أعمال اللاجنة املكلفة بذلك.يجب أن  11-1
 
 تعمل املؤسسة على تطبيق الخطط التنفيذية ومراجعتها دوريا

تتتتة على يجب أن  11-1 تتتتتمرة ملتعمل املؤستتتتست تتتاملراجعة املست ت تتتتبل من أجل إيجاد  مرافقهادر البحث العلمي و صت الست

 تحسين قدراتها البحثية.ل الكفيلة

 من أجل إدخال أي يجب أن  11-1
 
 وخارجيا

 
تتبنى املؤسسة آليات رسمية ملراقبة املعلومات التي يتم جمعها داخليا

 تحسينات ضرورية وقياس أثرها.
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 إرفاقها مع طلب االعتماد املؤسس ي(: الوثائق الالزم 1ملحق رقم )

 وثائق تبين الوضع القانوني للمؤسسة  تتضمن قائمة بأسماء املديرين والشركاء و/ أو املالكين. .1

ثبت ملكية املؤسسة للمباني واملرافق .1  .يجار طويل األمدإأو عقد  تقديم سندات ت 

دققة للمؤستستة آلخر ثالث  .1
 
ستنوات  وفي حال كانت املؤستستتة ال تزال في مراحلها األولى  الحستابات الستنوية امل

قدم الحسابات الداخلية لها مع إرفا  الوثائق التي تثبت وضعها املالي مثل: كشف الحساب البنكي  .(ت 

 مع أسماء شاغلي الوظائف. للمؤسسةالهيكل التنظيمي  .1

 هيئة التدريس.وأعضاء  املناصب القياديةالسير الذاتية والوصف الوظيفي لشاغلي  .1

 اإلجراءات التأديبية والتظلم.و  الشكاوى  دليل العاملين  بما في ذلك .1

 دليل الطالب  بما في ذلك الشكاوى وإجراءات التظلم. .1

ثة  وكتيبات البرامج  واملواد الترويجية األخرى. .1 حد 
 
 النشرات امل

 الدراسية وتعليمات استردادها. مع تفاصيل الرسوم ؤسسةطلب االلتحا  بامل .1

 لكل برنامج أكاديمي  بما في ذلك إجراءات التقييم.ج الدرا( ي انهمخطط امل .11

 الاجدول الدرا( ي للفصل الحالي. .11

نسخة من اتفاقيات الشراكة الرسمية مع مؤسسات التعليم العالي الدولية  إن وجدت( مع قرار موافقة مجلس  .11

 التعليم العالي علهها.

راءات أو أنها تحت إج ستة تم تستكينها ضتتمن اإلطار الوطني للمؤهالتالدليل على أن البرامج التي تقدمها املؤست .11

    وأن املؤسسة قد تقدمتالتسكين
 
 .إلدراجها ضمن اإلطار الوطني للمؤهالت أيضا
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 وب توفيرها عند زيارة فريق الفحصالوثائق املطل(: 1ملحق رقم )

تتتترية  ويمكن لفريق ت ت تتتتاملة أو حصت ت ت تتتتت شت ت ت ناء أث الداعمة الفحص أن يطلب املزيد من الوثائق مالحظة: القائمة اآلتية ليست

 الفحص. ةعملي

 املجال األول: الحوكمة واالستراتيجية واإلدارة املالية

 .هاوقيم هاوأهداف تهاورسال املؤسسة رمية .1

 قائمة بأسماء أعضاء مجلس األمناء واملاجالس األخرى. .1

 محاضر اجتماعات املاجالس. .1

 .سسةعاملين في املؤ اجتماعات ال محاضر .1

ث الهيكل التنظيمي .1 حد 
 
 .للمؤسسة امل

 والسير الذاتية ألعضاء الهيئتين التدريسية واإلدارية. الوظيفيوصف ال .1

 دليل العاملين. .1

 الهيئتين التدريسية واإلدارية والعاملين في املؤسسة موقعة حسب األصول.أعضاء عقود العمل الخاصة ب .1

ثة عن املؤسسة. وتسويقية تعريفية نشرات .1 حد   م 

الاجوانب في املؤسسة متضمنة الشراكات األكاديمية والصحة والسالمة كافة خطة إدارة املخاطر  وتقييم املخاطر ل .11

 .(SWOT)والتحليل الرباعي 

 .للمؤسسة الخطة االستراتيجية الحالية .11

 الخطة االستراتيجية للمرحلة القادمة. .11

أو للفترة التي تقل عن ذلك إذا كان عمر املؤسسة   الحستابات املالية املدققة للمؤستستة للستنوات الثالث املاضتية .11

 أقل من ثالث سنوات.

 إدارة امليزانية على مستوى أعضاء هيئة التدريس. سياسة .11

 . باملعايير ضمن هذا املاجالريق الفحص ضرورية وتتعلق أية وثائق أخرى يراها ف .11

  املجال الثاني: التنظيم األكاديمي والتنظيم اإلداري 

 . خطط العمل( األكاديمية السنوية /الدراسية الخطط .11

 الدراسية في املؤسسة.قررات لاجميع امل الاجداول الدراسية .11

 السير الذاتية ألعضاء هيئة التدريس بما في ذلك مؤهالتهم األكاديمية. .11

 تعديلها.استدامتها و  البرامج وإجراءات ستحداثاإلجراءات الداخلية إل  .11

 وصف املقررات الدراسية. .11

 الهيئتين التدريسية واإلدارية.ملفات أعضاء  .11

 اللوائح املتعلقة بسلوك أعضاء الهيئتين التدريسية واإلدارية والطلبة. .11

 الشكاوى.اإلجراءات املتعلقة ب .11
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 التقارير السنوية آلخر ثالث سنوات. .11

 تقييم أعضاء الهيئتين التدريسية واإلدارية. نظام .11

 التعليمات املتعلقة بالتعيين والتوظيف. .11

 .باملعايير ضمن هذا املاجالريق الفحص ضرورية وتتعلق خرى يراها فأية وثائق أ .11

  املجال الثالث: التعليم والتعلم والتقييم

 .الخطة التدريسيةعينة من  .11

 من محاضرات أعضاء هيئة التدريس. اتعين .11

 عينات من إنجازات الطلبة. .11

 عينة من اختبارات تحديد املستوى  إن وجدت(. .11

بين  .11  مدى تقدمهم على أساس سنوي.ساجالت الطلبة التي ت 

تتتتنوات  أو من تاريخ البدء إذا كان البرنامج  .11 ت ت ت تتتتف بتالنتائج/ الدرجات املمنوحة لكل برنامج أكاديمي آلخر ثالث ست ت ت ت كشت

ث(. ستحد   م 

 نسخة من االتفاقيات الرسمية املوقعة مع الاجهات الخارجية التي تمنح درجات علمية. .11

نامج أكاديمي آلخر ثالث ستتتتنوات  أو من تاريخ البدء إذا كان البرنامج نستتتتخ من تقارير املمتحنين الخارجيين لكل بر  .11

ث(. ستحد   م 

 السنوية للهيئات الخارجية املانحة لالعتماد آلخر ثالث سنوات  إن وجدت(. التقاريرنسخ من  .11

 أكاديمية قامت بها هيئات خارجية مانحة لالعتماد أو من ينوب عنها  إن وجدت(.  تقاريرنسخ من أية  .11

 . العملية التعليمية التعلمية( الصفية ذج من املالحظاتنما .11

 إجراءات تقييم املوظفين والوثائق التي تؤكد ذلك. .11

 إجراءات مراقبة أعضاء هيئة التدريس وتوثيقها. .11

 .باملعايير ضمن هذا املاجالأية وثائق أخرى يراها فريق الفحص ضرورية وتتعلق  .11

 واالبتكار  واملنح األكاديمية املجال الرابع: البحث العلمي

بين مناسبتها للخطة االستراتيجية. .11  سياسة البحث العلمي والتفاصيل التي ت 

 . آلخر ثالث سنوات( في كل كلية الحاليةالبحثية  باملنشوراتقائمة  .11

 قائمة باملشاريع البحثية الحيوية في كل كلية. .11

شارك املؤسسة في مجال  .11
 
 البحوث.قائمة باملنظمات التي ت

 لبحث العلمي. لنظام الحوافز واملكافآت والدعم املالي  .11

 إجراءات البحث العلمي ألعضاء هيئة التدريس والطلبة.دليل  .11

  حسب الالئحة املالية(. واإلنفا  الفعلي عليه البحث العلميميزانية  .11

 .باملعايير ضمن هذا املاجالأية وثائق أخرى يراها فريق الفحص ضرورية وتتعلق  .11
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 املجال الخامس: التأثير االجتماعي واالقتصادي

 تسهيلها.و  شاجيعهاتريادة األعمال وأمثلة على كيفية بشأن سياسة  .11

 .في التعليم والتعلم مومساهمته تقرير عن العالقات التعاونية مع أرباب العمل املحليين .11

 في املؤسسة. والسابقة الحالية العمل فرصتقرير عن  .11

 املاجتمع التي تقدمها املؤسسة. فاعل معسياسة الت عن تفاصيل .11

 املاجتمعية التي أجريت في السنوات الثالث املاضية.والخدمة مشاريع التوعية تقرير عن  .11

 .باملعايير ضمن هذا املاجالأية وثائق أخرى يراها فريق الفحص ضرورية وتتعلق  .11

 املجال السادس: قبول الطلبة والخدمات املساندة

 القبول والتساجيل والحضور والغياب واملؤهالت. ملفات الطلبة مع تفاصيل .11

 .النشرة التعريفية للطلبة املحليين والوافدين .11

 دليل الطالب. .11

 .أخرى لطلبة وأية عقود خاصة بانماذج الطلبات ال .11

 والسلوك غير الالئق داخل املؤسسة. وثائق السياسة الخاصة بالعدالة االجتماعية .11

 وجدت(.الوثائق املتعلقة بسكن الطلبة  إن  .11

 بيانات عن الخريجين آلخر ثالث دفعات. .11

 تقرير عن شكاوى الطلبة املقدمة في السنوات الثالث املاضية وكيفية التعامل معها وحلها. .11

 .نة من املراسالت العامة مع الطلبةعي .11

  إن وجدت(. بمكاتب الخدمات الاجامعية امللخصات املتعلقة .11

 لكل مقرر/ برنامج. حضور والغياببما في ذلك ساجل ال الطلبة األدلة على مراقبة حضور  .11

 .السابقة وقائمة األنشطة الحالية-للطلبةبرنامج النشاطات االجتماعية  .11

 .لخدمات االجتماعية املتاحة للطلبةتفاصيل املرافق الرياضية وا .11

 .باملعايير ضمن هذا املاجالة وتتعلق أية وثائق أخرى يراها فريق الفحص ضروري .11

 سابع: املباني واملرافق واملصادر التعليميةاملجال ال

 .أو عقد ايجار طويل االمد إثبات ملكية املؤسسة ملقرها ومبانهها ومرافقها .11

 مخططات مباني ومرافق املؤسسة. .11

 .نترنت(لكترونية  اإل الورقية  املكتبة( واإلما يثبت توفير املعلومات الالزمة للطلبة عن املصادر التعليمية  .11

 الذاتية ملوظفي تكنولوجيا املعلومات.السير  .11

 ية.الشخصو تقرير عن خدمات تكنولوجيا املعلومات التي توفرها املؤسسة للطلبة لالستخدامات األكاديمية  .11

 .يراها فريق الفحص ضرورية وتتعلق باملعايير ضمن هذا املاجالأية وثائق أخرى  .11
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 املجال الثامن: إدارة ضمان الجودة والتحسين املستمر

 االعتماد وضمان الاجودة. فريقالسير الذاتية ل .11

 ضمان الاجودة.لالتوثيق الداخلي منهاجية  .11

 ملؤشرات األداء الرئيسية. .11
 
 تقرير عن أداء املؤسسة وفقا

 نسخة عن أية منهاجيات أوتعليمات وضعتها أو طورتها املؤسسة كوسيلة من وسائل تحسين الاجودة. .11

 الهيئات الخارجية  إن وجدت(.ضمان الاجودة من قبل االعتماد و وثائق  .11

 الخارجي  إن وجدت(.شراف الوثائق املتعلقة باإل  .11

 نسخ عن التقارير السنوية للهيئات الخارجية املانحة لالعتماد للسنوات الثالث السابقة  إن وجدت(. .11

 نسخ عن أي مراجعات تمت من قبل هيئات االعتماد الخارجية أو من ينوب عنها  إن وجدت(. .11

 االعتماد وضمان الاجودة والوثائق املعززة لذلك.أعضاء فريق يم إجراءات تقي .11

 نماذج التغذية الراجعة من أصحاب العالقة بمن فههم أرباب العمل والطلبة. .11

 خر ثالث سنوات.التغذية الراجعة آل  نماذج .11

 خطط العمل للتعامل مع التغذية الراجعة من أصحاب العالقة. .11

 لى مستوى املؤسسة والكلية والقسم.املراجعات الداخلية لألداء السنوي ع .11

 نسخة عن أية سياسة وضعتها أو طورتها املؤسسة كوسيلة من وسائل إدارة الاجودة. .11

الهيئة الوطنية للمؤهالت وجودة التعليم والتدريب  الصتتتادرة عن ةبرامجيالو  ةؤستتتستتتياملرير اتقالنستتخة عن آخر  .11

 ومجلس التعليم العالي.

 .الفحص ضرورية وتتعلق باملعايير ضمن هذا املاجالها فريق أية وثائق أخرى يرا .11
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Tel: (+973) 17683218 

Fax: (+973) 17683219 

us.h.edu.council@moe.gov.bh 

Kingdom of Bahrain - HEC 

www.moe.gov.bh/hec 

 
P.O.Box: 43 

 الأمانة العامة لمجلس التعليم العالي


