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 الهيئة القومية

 لضمان جودة التعليم واالعتماد
 (6نموذج رقم )

 للبرنامجتقرير نتائج التقويم واالعتماد 

 )أولي / نهائي(

 اسم المؤسسة : .......................................................................
 تاريخ صدور التقرير:   /   /

 إلي      /   /  عة : من     /   /               تاريخ الزيارة الميدانية للمراج
 

 أوال: مقدمة :

جودة التعليم واالعتماد  القومية لضمانالتي قامت بها الهيئة قويم هدفت عملية المراجعة والت
 من المستهدفة التعلم مخرجات أن من التحقق إلى للبرنامج التعليمي ................

 وتتوافر اهتماماتها، مقدمة في الطالب وأن األكاديمية، عاييرهوم رسالته مع تتفق البرنامج
التعليمية الفاعلية راريةواستم تحقيق من تمكنه واإلدارة واإلمكانيات الموارد بالبرنامج  

 والوثائق للبرنامج الذاتية ةراسللد دقيق تحليل على التقويم عملية خالل الهيئة اعتمدت وقد
 .للبرنامج المعتمدينراجعين الم فريق بها قام التي الميدانية رةالزيا إلى باإلضافة المرفقة،

 (نقاط القوة والضعف في البرنامجالتنفيذي )الملخص  ثانيًا:

 برنامج الميدانية لمراجعةبعد فحص الدراسة الذاتية والوثائق الداعمة والزيارة 
 إلىميدانية خلصت الهيئة وبعد الزيارة ال .................،لمؤسسة ................ التابع

 ما يلي: 
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 : البرنامج تقويم معايير فيأهم مجاالت القوة 

........................................................................................

........................................................................................ 
........................................................................................ 

 من االهتمام:مزيد  تستوجب التي مجاالت أهم
........................................................................................

....................................... ........................................... 
........................................................................................ 

 :للبرنامجالممارسات المتميزة 

........................................................................................
........................................................................................ 

........................................................................................ 

  ت اآلتي:قرر  واالعتماد قدوبناء على ما تقدم فإن الهيئة القومية لضمان جودة التعليم 

 :للبرنامج)أ( في حالة منح االعتماد 

لمؤسسة  .............................................. التابع يمنح برنامج
من    /   /        إلي       الهيئة،..........................    شهادة االعتماد من قبل 

/       / 
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 :البرنامج)ب( في حالة عدم اعتماد 

 التابع...................................... عدم صالحية مؤسسة 
 ................................ لالعتماد من قبل الهيئة.لمؤسسة

 ثالثًا : النص األساسي للتقرير:

 ومنهجية زيارة فريق المراجعين: البرنامجبيانات أساسية عن  -1
 بيانات أساسية:  -أ

، والتي في مقدمتها اسم  البرنامجبوصف  )يتم استيفاء كافة البيانات األساسية الخاصة
   .....................................(عدد  تطبيق البرنامج،، تاريخ  البرنامج

ملخص الزيارة الميدانية )فترة الزيارة ، المجموعات المستهدفة في  -ب
 المقابالت، عدد المقابالت، الوثائق التي تم فحصها ....................... 

 وهي:قاط القوة والضعف في كل معيار من معايير التقويم أهم ن-2
 برسالة تتعلق وخصائص عناصر من يتبعه وما مؤشر كل تتناول فقرات تكتب

 في. الداعمة باألدلة مصحوبا   تقويم إعطاء مع مالئمة وجدت التي وأهداف البرنامج
 أو الخاصية اسم يذكر أن يجب فأنه العناصر أحد في نقاط ضعف وجود حالة

 تصبح والتحسين حتى االهتمام من مزيد تتطلب التابع والتي والعنصر الخصائص
 :وهي الهيئة قبل من االعتماد المعدة التقويم لمعايير مستوفية  

  
 أوال: ادارة البرنامج

 
 البرنامج وأهداف رسالة •
  والتنظيم القيادة •
 .الداعمة والمادية المالية الموارد •

 

 ةالتعليمي ثانيا: الفاعلية
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 ة كاديميألا المعايير •

  صميم البرنامجت •

 التعليم والتعلم •

 الطالب •

 أعضاء هيئة التدريس •

 تقويم مخرجات التعلم •

 التعزيز والتطوير •

 

 القرار:  .3

 بناء على ما سبق فإنه تقرر ما يلي: 

 )  للمؤسسة ................................. التابع  البرنامجمنح )اسم يمنح / ال ي
كبرنامج تعليمي في ......................( شهادة االعتماد...........  

 .سات العلياراالدرامج المرحلة الجامعية األولى / ب

التابع لها  في حالة عدم تأهل البرنامج لالعتماد ، تقوم الهيئة بإفادة المؤسسة .4

 بما يلي:  البرنامج 

 .للبرنامجدرجة العجز في استيفاء معايير التقويم واالعتماد  -
  التي لم يطبقها البرنامج. المعايير -

 ما يحب علي المؤسسة القيام به حتى يتسنى لها الحصول علي شهادة االعتماد -
 في البرنامج المعني التابع لها.

 

 


