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 تعريف االعتماد األكاديمي

شهادة رسمية تمنحها هيئة معترف بها تؤكد أن البرنامج التعليمي يفي 
 .بالمعايير المطلوبة، ويحقق أهدافه



 أنواع االعتماد األكاديمي

شهادة رسمية تمنحها هيئة معترف بها تؤكد أن  : االعتماد المؤسسي 
 .المؤسسة التعليمية تحقق أهدافها وتفي بالمعايير المطلوبة

شهادة تمنحها هيئة رسمية تؤكد أن البرنامج يحقق أهدافه : االعتماد البرامجي
 .  ويحقق معايير الجودة المحددة من قبل تلك الهيئة



 والبرامجي المؤسسي االعتماد
 .( Scope)نطاق كل منهما   •

 

 .مزايا وعيوب كل منهما•

 

 .الصعوبات المحتملة•

 

 هل ممكن التقدم لالعتماد البرامجي قبل االعتماد المؤسسي؟•

 

 قبل االعتماد الوطني ؟ وماهي االجراءات ؟( الدولي) هل يجوز التقدم لالعتماد الخارجي •

 



:تتباين مؤسسات االعتماد االكاديمى العالمية فى تقديم تقرير الزيارة ، وهناك ثالثة أنواع من التقارير  

Accreditation Report                            تقرير االعتماد 

             NCAAA 
Hong Kong Council for Accreditation of Academic and Vocational Qualifications 

Accrediting Commission of Carrere schools and Colleges of Technology 

Evaluation Report                                     تقرير التقويم 

TWAEA  

(Taiwan Assessment and Evaluation Association) 

Audit Report                                         تقرير مراجعة 

QAAA, Oman   

Jأنواع تقارير المراجعة 



 هيئات االعتماد العالمية

نتج عنه احتياج وتطوور متوقع خالل العقود األخيرة مما شهد التعليم العالي نمو هائل وغير  -

كبيوور  وول عمليووا  لوومان الجووودة و الهيئووا  التوول تقوووم بعمليووا  اععتموواد  وول مجووال التعلوويم 

 .العالي

بدأ اععتماد المؤسسي  ل الوعيا  المتحدة منذ موا يزيود عون مائوة عوام وانتشور ... تاريخيا  -

 ل العديد من البلدان المتقدمة  ل النصف الثاني من القرن المالي و هناك العديود مون الودول 

 .العربية خالل العشر سنوا  المالية بدأ   ل إنشاء هيئا  لالعتماد األكاديمي

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Diploma Mill – United States 

 ماذا يعني هذا المصطلح ؟

 

 Degree / Diplomas / Certificates 

 Coursework 

 

U.S. Higher Education Opportunities Act, 2008 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



 ضوابط االعتراف بهيئات االعتماد األكاديمي

المعموم علول مؤسسوا   15629معوالي وزيور التعلويم العوالي رقوم يقلي خطوا  

هووب بهنووه يتعووين علوول المؤسسووا  الراغبووة  ووي 1433/2/8التعلوويم العووالي بتوواري  

الحصووول علوول اععتموواد األكوواديمي موون هيئووا  عالميووة التحقوو  موون أن الهيئووة 

المزمووع الحصووول علوول اععتموواد منهووا مسووتو ية للوووابط اععتووراف بالهيئووا  

 .الدولية و قاً لما هو معمول بها لدى الهيئة الوطنية للتقويم واععتماد األكاديمي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ضوابط االعتراف بهيئات االعتماد األكاديمي

ع باالضوواالع بمهوواك االعتموواد األكوواديمي فووي : المرجعيووة النماميووة -1 أن تكووون الهيئووة م ولووة نبامووا
الجغرافووي الووقع تيووا فيووة المؤسسووة أو البرنووام  الرا وو  فووي ال اووا  ، وفووي إليهوواالدولووة التووي ت تمووي 

 .الحصول على االعتماد

 

أن تكون اإلجراءات والمعايير المتبعة لدى الهيئة إلصدار قرارات االعتماد :المعايير واإلجراءا   -2
ع   :متسية ما اإلجراءات والمعايير المعتمدة محليا

 

 .أن تكون للهيئة معايير معتمدة تتسق ما معايير الهيئة الوط ية للتيويم واالعتماد األكاديمي•

 

أن يتال  الحصول على االعتماد تيديم المؤسسة أو البرنام  تيرير دراسة ذاتية وإيفواد فريوق تحكويم فوي •
زيارة ميدانية للتحيق من استيفاء معايير االعتماد ب اء على الشواهد واألدلة المدرجة في تيورع الدراسوة 

 .القاتية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 تص يف هيئات االعتماد األكاديمي

ع لابيعة عملها على ال حو التالي  :تَُص َُّف هيئات االعتماد وفيا

وتع وى هوقا الفئوة بتيوويم األداء األكواديمي وإصودار قورارات االعتمواد : هيئات االعتماد المؤسسي1.

 .على المستوى المؤسسي

وتع وى هوقا الفئوة بتيوويم األداء األكواديمي وإصودار قورارات االعتمواد :  هيئات االعتماد البرامجي2.

 .على المستوى البرامجي

وهي هيئوات اعتمواد برامجوي يترتو  علوى الحصوول علوى االعتمواد م هوا : هيئات االعتماد المه ي3.

 .  تمكين خريجي البرنام  من الحصول على ترخيص لمزاولة المه ة

 

ه وواه هيئووات ال تصوودر قوورارات اعتموواد وإنمووا تيوووك ب شوور تيريوور مفصوون عوون المؤسسووة أو البرنووام  

ال اضا للتيويم لغرض تحسوين جوودة األداء، وقود يت ومن التيريور مالعبوات عون مسوتوى ال يوة فوي 

 Qualityوكالوة ضومان الجوودة فوي المملكوة المتحودة : مون أم لوة هوقا ال ووع.  المؤسسة أو البرنام 
Assurance Agency (QAA)   . وفوي الميابون يتوال للمؤسسوة أو البرنوام  ال اضوا للتيوويم نشور

 .  تيرير يوضح الجهود المبقولة لتالفي أوجة اليصور وتحسين جودة األداء
 

 

 



  

 تقسيم المتدربين إلل خمس مجموعا   -نشاط تدريبي  

   يقةقد 10:               طمدة النشا

 دقائ 10 :     مدة عرض النتائج

 

بناء علل توصية مجلس الكلية تم تكليف سعادتكم لإلعداد لتقدم برنامجكم 
، ناقش مع زمالئك ما هل (الدولي) اعكاديمل لالعتماد الخارجي 

 .اإلجراءا  التل ستتخذها للبدء  ل هذه المهمة

 دقيية 20: الزمن (                                                          1)ال شاط        



  International Networkأمثلة لشبكات االعتماد الدولية 

 INQAAHE                1991 

 ANQAHE               2007 

 

ANQAHE is non-profit, non-governmental organisation,  

Has the following aims:   

o Exchange of information about QA  

o Construct new QA organisations  

o Development of institutional and academic standards 

 o Dissemination of good practices in QA o Strengthening of liaison between  
     QA bodies in different countries 



 هيئات االعتماد األكاديمي في الواليات المتحدة األمريكية

تكتس  هيئات االعتماد األكاديمي في الواليات المتحدة األمريكيوة الحوق فوي ممارسوة نشواطها 

في مجال التيويم واالعتماد مون خوالل عصوولها علوى االعتوراف الرسومي مون إعودى الجهتوين 

 :التاليتين

 US Department of Educationوزارة التربية األمريكية  -1

 Council for Higher Education Accreditation (CHEA)مجلس االعتماد في التعليم العالي  -2 

 

ويمكون االطوالع علووى قااموة الهيئووات المعتورف بهووا مون قبوون الجهتوين المووقكورتين أعوالا موون خوالل الموووقعين  

 :  االلكترونيين التاليين

                                                  www.ed.gov 

                                                        www.chea.org 



CHEA 

A national advocate and institutional voice for self-regulation of 
academic quality through  accreditation,  
 

Largest institutional higher education membership organization In 
the United States, with approximately 3,000 degree-granting colleges 
and universities. 
Sixty recognized Institutional and programmatic accrediting 

organizations. 
 
 Governed by a 20-person board of college and university 

presidents, institutional representatives and public members. 
 

 
 



 هيئات االعتماد األكاديمي في الواليات المتحدة األمريكية( تابا)

 : تحت ع وان 

                                                      Directory of CHEA-Recognized Organizations  

قووواام هيئووات االعتموواد المعتوورف بهووا موون قبوون   www.chea.orgيوووفر الموقووا االلكترونووي لمجلووس االعتموواد فووي التعلوويم العووالي 

 :المجلس في أربا فئات على ال حو التالي

 

 Regional Accrediting Organizationsهيئات االعتماد اإلقليمية   -1

 .تلم هذه الفئة س  هيئا  تعنل كل منها باعتماد مؤسسا  التعليم العالي  ي حيز اقليمي معين يلم عدداً من الوعيا 

 

 هيئات االعتماد الوط ية الم تصة في اعتماد مؤسسات التعليم العالي الدي ية -2

 National Faith-Related Accrediting Organizations 

 ت م هقا الفئة أربا هيئات تع ى باعتماد مؤسسات التعليم العالي التي تيدك برام  في التعليم الدي ي

http://www.chea.org/


 هيئات االعتماد األكاديمي في الواليات المتحدة األمريكية( تابا)

 يوور )هيئووات االعتموواد الوط يووة الم تصووة باعتموواد مؤسسووات التعلوويم العووالي التووي تيوودك بوورام  ذات طووابا توو هيلي  -3

 (تكميلية

National Career-Related Accrediting Organizations 

ت م هقا الفئة هيئتين من هيئات االعتماد المؤسسي تع ى إعداهما باعتماد مؤسسوات التعلويم العوالي الم تصوة بتيوديم 

ع بورام  ب بواك التعلويم عون بعود وتع وى . البرام  الت هلية ب باك التعليم الح ورع، بما فيها المؤسسات التي تيودك جزايوا

الهيئة األخرى باالعتماد المؤسسي للمؤسسات التي ت تص بتيديم برام  ت هيلية ب سلوب يغل  علية نموط التعلويم عون 

 .بعد

 هيئات االعتماد البرامجي  -4

Programmatic Accrediting Organizations  

 .هيئة من هيئات االعتماد البرامجي 49الفئة وت م هقا 



 هيئات االعتماد األكاديمي في الواليات المتحدة األمريكية( تابا)

 :تحت ع وان 

Recognition :                   CHEA- and USDE-Recognized Accrediting Organizations (pdf) 

قاامووة بكافووة هيئووات االعتموواد المعتوورف بهووا موون قبوون المجلووس ذاتووة االعتموواد فووي التعلوويم العووالي لمجلووس الموقووا االلكترونووي يوووفر 

 .US Department of Educationباإلضافة للهيئات المعترف بها من قبن وزارة التربية األمريكية 

ع معلومات إضافية عن كن هيئة معترف بها، ومن ذلك مجال االعتراف بالهيئة   .ويالعظ أن الموقا االليكتروني يوفر أي ا

 :القع ي ص على ما يلي ABETوعلى سبين الم ال نورد ه ا مجال االعتراف بهيئة اعتماد البرام  اله دسية 

CHEA Recognized Scope of Accreditation 

Engineering programs at the baccalaureate and master's level; engineering technology programs at the 

associate and baccalaureate level; computing programs at the baccalaureate level and applied science 

programs at the associate, baccalaureate and masters level (2002). (In 2008, CHEA formally acknowledged 

that the ABET scope includes accreditation of programs outside the United States.) 

هو اعتماد برام  البكالوريوس والماجستير في الت صصات اله دسية وبرام  الدبلوك  ABETويت ح ه ا أن مجال االعتراف بهيئة 

والبكالوريوس في ت صصات التي ية وبرام  البكالوريوس في الحوسبة في مستوى البكالوريوس وبرام  الدبلوك والبكالوريوس والماجستير 

 .ك أصبح مجال االعتراف شامالع للبرام  التي تيدك خارج الواليات المتحدة األمريكية2008في العلوك التابييية،  وأنة اعتباراع من 

 

 

 

 

 

 



 بعض خصااص االعتماد األكاديمي في الواليات المتحدة األمريكية وك دا

 

أع . االعتمواد المؤسسويأن تكون المؤسسة الميدمة للبرنوام  عاصولة علوى االعتماد البرامجي يشترط للحصول على  -1

ع لالعتماد البرامجي ع سابيا  .أن االعتماد المؤسسي يعتبر متالبا

 

بعض الهيئات التي ال يشمن ناا  االعتراف بهوا اعتمواد البورام  التوي تُيَودَّك خوارج الواليوات المتحودة األمريكيوة تيووك  -2

ع عن شهادة االعتماد، أع أنهوا تصودر شوهادة بو ن البرنوام  ال اضوا   Substantial Equivalencyبم ح شهادة  عوضا

ع للبرام  المعتمدة من قبن الهيئة  . للتيويم مكافئ جوهريا

 

الووقع ابتدعتووة هيئووات    Substantial Equivalencyتتب ووى بعووض هيئووات االعتموواد الك ديووة مبوودأ إصوودار شووهادات -3

 .ك داالتي تُيَدَّك خارج وذلك في عال كون مجال االعتراف الرسمي بهيئة االعتماد  ير شامن للبرام  , االعتماد األمريكية

 

 

 

 

 



 هيئات االعتماد األكاديمي في ك دا

 .  ال توجد في ك دا هيئات لالعتماد األكاديمي على المستوى المؤسسي -1

 

 Association ofيعتبور ان وماك المؤسسوة التعليميوة فوي ع ووية راباوة الجامعوات والكليوات الك ديوة  -2

Universities and Colleges of Canada (AUCC)  وذلوك . بم ابة الحصوول علوى االعتمواد المؤسسوي

ألن متالبات االن ماك لع وية الراباة المقكورة تماثن متالبات الحصول على االعتماد المؤسسوي المعموول 

 .  بها في الواليات المتحدة األمريكية

 

 Association of Accrediting Agenciesيوفر الموقا االلكتروني لراباة وكاالت االعتماد الك ديوة  -3

of Canada (AAAC) قاامة ت م هيئات االعتماد األكاديمي البرامجي المعترف بها في ك دا.  

 

 

 



Council for Higher Education Accreditation 

 

http://www.chea.org/ 



 

 

 أمثلة لهيئا  إعتماد بعض البرامج



Pharmacy 

Accreditation Council for Pharmacy Education (ACPE) 
Web: http://www.acpe-accredit.org 

 

CHEA Recognized Scope of Accreditation 
Professional degree programs in pharmacy leading to the Doctor of 
Pharmacy (PharmD) degree in the United States and in other countries. 
(2004) 

 

http://www.acpe-accredit.org/
http://www.acpe-accredit.org/
http://www.acpe-accredit.org/


Veterinary Medicine 

•American Veterinary Medical Association (AVMA) 
Council on Education 

dgranstrom@avma.org: mail-E 
www.avma.orgWeb:  

 

CHEA Recognized Scope of Accreditation 
Schools and programs that offer the professional Doctor of Veterinary 
Medicine degree, or its equivalent, in the United States and Canada. 
The Council may also approve foreign veterinary colleges. (2012) 

 

mailto:avmainfo@avma.org
http://www.avma.org/


Allied Health Education 

 Commission on Accreditation of Allied Health Education 
Programs (CAAHEP) 

 
Web: www.caahep.org 

 

 Commission on Accreditation of Healthcare Management 
Education (CAHME) 

 
Web: www.cahme.org 

 

http://www.caahep.org/
http://www.cahme.org/


Health Care 

 

 Commission on Accreditation of Healthcare  

Management Education (CAHME) 

Web: www.coaccreditation.com 

 

http://www.coaccreditation.com/


Nursing 

 Accreditation Commission for Education in Nursing 
Web: www.nlnac.org 

 

•CHEA Recognized Scope of Accreditation 
Accreditation of nursing education programs and schools, both 
postsecondary and higher degree, which offer either a certificate, 
diploma, or a recognized professional degree (clinical doctorate, 
masters's, baccalaureate, associate, diploma, and practical nursing) in 
the United States, its territories, and internationally, including those 
offered via distance education. (2011) 

 

http://www.nlnac.org/


Business 

•Accreditation Council for Business Schools and Programs (ACBSP) 
www.acbsp.org: Web 

  

•CHEA Recognized Scope of Accreditation 
ACBSP accredits business, accounting, and business-related programs 
at the associate, baccalaureate, master, and doctorate degree levels 
worldwide. (2011) 

http://www.acbsp.org/


Engineering and Computing 

 ABET  
Web: www.abet.org 

 

•CHEA Recognized Scope of Accreditation 
Engineering programs at the baccalaureate and master's level; 
engineering technology programs at the associate and baccalaureate 
level; computing programs at the baccalaureate level and applied 
science programs at the associate, baccalaureate and masters level 
(2002). (In 2008, CHEA formally acknowledged that the ABET scope 
includes accreditation of programs outside the United States.) 

http://www.abet.org/


Teacher Education 

National Council for Accreditation of Teacher Education (NCATE) * 
Web: www.ncate.org 

 

•CHEA Recognized Scope of Accreditation 
Accreditation of professional education units in U.S. and non-U.S. 
colleges, universities, and non-university providers offering 
baccalaureate degrees, graduate degrees or non-degree programs for 
the preparation of teachers and other school professionals to work in 
preschool through secondary schools. Accreditation includes units and 
programs within units that are offered via distance education 

http://www.ncate.org/


Counseling & Related Educational Programs 

Council for Accreditation of Counseling and Related Educational 
Programs (CACREP) 

Web: www.cacrep.org 
 

•CHEA Recognized Scope of Accreditation 
CACREP accredits master’s and doctoral degree programs in 
counseling and its specialties that are offered by colleges and 
universities in the United States and throughout the world. (2013)  

 

http://www.cacrep.org/


  

 تقسيم المتدربين إلل خمس مجموعا   -نشاط تدريبي  

   يقةقد 30:               طمدة النشا

 دقائ 15 :     مدة عرض النتائج

 

من خالل استخدام شبكة اعنترن  والمواقع التل تم مناقشتها  ل الشرائح 
السابقة، استعرض جها  اععتماد الدولية التل تتناس  من برنامجكم 

 .اعكاديمل أختر أحد الجها  وبين سب  اختيارك لها 

 دقيية 45: الزمن (                                                          2)ال شاط        



 هيئات االعتماد األكاديمي في أوروبا

 European Association forيوووفر الموقووا االلكترونووي للراباووة األوروبيووة ل وومان الجووودة فووي التعلوويم العووالي 

Quality Assurance in Higher Education (ENQA) ع بو ن . قااموة بهيئوات االعتمواد األكواديمي األوروبيوة علموا

 European commissionالراباووة تعموون تحووت مبلووة، وبوودعم موون، المفوضووية األوروبيووة لالتحوواد األوروبووي 

European Union. 

دولة تم ن الدول التي تتمتا بع وية كاملة في الراباة وهي الدول المدرجوة فوي  22وت م الياامة هيئات االعتماد في 

 :الجدول أدناا

Serbia Poland Lithuania Germany Estonia Croatia Austria 

Spain Romania The Netherlands Hungary France The Czech Republic Belgium 

Switzerland Russia Norway Ireland Finland Denmark Bulgaria 

United Kingdom 

 :مستقلتين هما القائمة هيئتين وتضم 
EUA - Institutional Evaluation Program, Switzerland 

ECCE - The European Council on Chiropractic Education, UK 



European Network of Quality Assurance in Higher 
Education  

http://www.enqa.eu 

• Established in 2000 to promote European co-operation in the field of 
QA. 

ENQA’s purposes are essentially threefold: 

to represent its members at the European level and internationally, 
especially in political decision making processes and in co-operations 
with stakeholder organisations; 

to function as a think tank for developing further quality assurance 
processes and systems in the EHEA;  

to function as a communication platform for sharing and 
disseminating information and expertise in quality assurance among 
members and towards stakeholders. 

 



European Consortium for Accreditation in 
Higher Education (ECA) 

•www.ecaconsortium.nethttp://  

•Where ENQA embraces all forms of EQA, ECA has a narrower scope than ENQA, but at 
the same time, mutual recognition poses a greater political and practical challenge.  

•the European Consortium for Accreditation in higher education (ECA) concentrates on 
accreditation,  

•ECA aims for the mutual recognition of accreditation and QA decisions (a significant step 
beyond the basic comparability of systems).  

•The members of ECA believe that this will contribute to the recognition of qualifications 
in higher education and the mobility of students and graduates in Europe.  

•It may also eliminate the necessity of multiple accreditation for joint programs and 
institutions operating across borders.  

•Other aims of ECA are to: • Encourage mutual learning and disseminate best practices in 
accreditation • Provide transparent information on quality and support for 
internationalisation of institutions and students.  

http://www.ecaconsortium.net/
http://www.ecaconsortium.net/


Quality Assurance Agency 
www.qaa.ac.uk 

The Quality Assurance Agency for Higher Education. Registered charity numbers 1062746 and SC037786 



 

 

 

• Founding Date: 1997 
 
 

• Ownership: Independent organisation. Board comprises representatives of institutions, representatives 
of government funding agencies, and independent members. 
 

• Scope of Authority: All higher education providers (including all universities and other degree-awarding 
bodies) in the UK. Collaborative arrangements between UK degree-awarding bodies and partner 
providers, including overseas institutions and private colleges. Educational oversight of alternative 
providers wishing to recruit overseas students, or to run courses attracting publicly funded loans. 
 

• Agency's Role: To promote public confidence that quality of provision and standards of awards are 
being safeguarded and enhanced, and that published information is reliable. 
 

• Keywords: Review: review of higher education at institutional level. Quality Code: the set of UK national 
expectations maintained by QAA and used in its reviews. 
 

• Methods Used: Higher Education Review; Review for Educational Oversight; special scrutinies (eg in 
relation to applications for degree awarding powers). 
 

QAA - Quality Assurance Agency for Higher Education (UK) 
) 



QAA Audit and review processes 

• Based on premise responsibility for quality and standards rests with 
HEIs 

• Evidence-based peer review processes 

• Published handbooks and protocols 

• Trained reviewers including students 

• Public reporting 
• Judgements 
• Commentaries 
• Identification of good practice  
• Recommendations for action (by HEI).  

 



 

 

 

 

 

• Founding Date: 2012 
Ownership: Statutory body, the Qualifications and Quality Assurance (Education and Training) Act of 2012. 
 

• Scope of Authority: Qualifications and Quality Assurance authority for Higher Education and Further/vocational 
(including English language Training) institutions. To act as custodian of the National Framework of Qualifications 
(NFQ). QQI is the legal successor of HETAC – Higher Education and Training Awards Council- FETAC; Further 
Education and Training Awards Council and NQAI – National Qualifications Authority of Ireland. QQI also 
incorporates the external quality assurance functions of IUQB – Irish Universities Quality Board 
 

• Agency's Role: A broad regulatory role in the recognition and periodic review of institutions and programmes. 
Encourage, facilitate and promote quality enhancement in Ireland. To establish fit-for-purpose guidelines and 
procedures. To Maintain the National Framework of Qualifications for the development, recognition and award 
of qualifications. To award qualifications. To assign the International Education Mark to institutions offering 
programmes to international learners. To Maintain a register of programmes offered by institutions.  
 

• Methods Used: Periodic institutional level quality reviews. New provider recognition and new programme 
accreditation. Programmatic review. Assignment of the International Education Mark following institutional 
evaluation. Publication of policies, procedures and guidelines promoting the enhancement of quality assurance 
in Irish education and training institutions - in accordance with international best practice and European 
Standards and Guidelines for education and training at all levels. 
 

QQI – Quality and Qualifications Ireland (Ireland) 



  

 تقسيم المتدربين إلل خمس مجموعا   -نشاط تدريبي  
   يقةقد 20:               طمدة النشا

 دقائ 10 :     مدة عرض النتائج

 أذه  الل موقع الشبكة األوربية للمان الجودة التالي

 

http://www.enqa.eu/documents.lasso 

 
 اعساسية التل بني عليها معايير الجودة األوربية  المبادئاستخرج 

 

 قارن بين تلك المبادئ وما يطب   ل نمام الجودة بالمملكة

 

 ما تهثير تبنل تلك المبادئ  ل جامعتك ؟

 دقيية 30: الزمن (                                                          3)ال شاط        



 هيئات االعتماد األكاديمي في آسيا وم اية المحيط الهادع

قااموة  The Asia-Pacific Quality Network (APQN)يووفر الموقوا االلكترونوي لشوبكة الجوودة ليوارة آسويا وم ايوة المحويط الهوادع 

ع ب ن الشبكة تحبى بودعم مون كون . بهيئات االعتماد األكاديمي الواقعة في كن من آسيا وم اية المحيط الهادع التي تتمتا بع وية الشبكة  علما

 .من الب ك الدولي واليونيسكو

وت ووم الشووبكة عوودداع كبيووراع موون الجهووات المع يووة ب وومان الجووودة فووي التعلوويم العووالي ليسووت جميعهووا هيئووات اعتموواد وإنمووا يوجوود بي هووا عوودد موون 

 . الجامعات والم بمات األخرى التي ت الا بمهاك م تلفة تتصن ب مان الجودة

 : ويوضح الجدول المدرج أدناا أم لة من هيئات االعتماد وضمان الجودة األع اء في الشبكة

Academic Quality Agency for New Zealand Universities  New Zealand Tertiary Education Quality and Standards Agency 
(TEQSA)  

Australia 

Philippine Accrediting Association of Schools, Colleges and 
Universities  

Philippines Higher Education Evaluation and Accreditation 
Council of Taiwan  

Chinese Taipei 

Accrediting Agency of Chartered Colleges and Universities 
in the Philippines (AACCUP)  

Philippines Hong Kong Council for Accreditation of Academic 
and Vocational Qualifications (HKCAAVQ)  

Hong Kong, 
China 

The National Accreditation Agency (NAA) of the Russian 
Federation 

Russia National Assessment and Accreditation Council 
(NAAC)  

India 

Association for Engineering Education of Russia  Russia Japan University Accreditation Association 
(JUAA)  

Japan 

Council for Private Education Singapore Malaysian Qualifications Agency  Malaysia 



 
 هيئات االعتمادبين تبادل اإلعتراف 

 



 االتفاقيات الدولية لتبادل االعتراف باالعتماد في الت صصات اله دسية

 Accreditation Board for Engineering andبمبادرة من الهيئة األمريكيوة العتمواد بورام  اله دسوة والتي يوة 

Technology (ABET)  ك اجتموواع بووين عوودد موون هيئووات اعتموواد 1989عيوود فووي مدي ووة واشوو ان األمريكيووة فووي عوواك

البرام  اله دسية من عدد من دول العوالم، وبعود تودارس معوايير وإجوراءات االعتمواد المتبعوة لودى تلوك الهيئوات وقعوت 

مجموعووة موون الهيئووات التووي تسووت دك معووايير وإجووراءات متماثلووة اتفاقيووة لتبووادل االعتووراف باالعتموواد وعرفووت االتفاقيووة 

ع .  Washington Accordبإتفاقية واش ان   :وفيما يلي قاامة هيئات االعتماد الموقعة على االتفاقية عاليا

  Board of Engineers Malaysia  Malaysia Engineers Australia Australia 

Institution of Professional Engineers NZ  New Zealand Engineers Canada Canada 

Association for Engineering Education of 
Russia 

Russia Institute of Engineering Education 
Taiwan 

Chinese Taipei 

Institution of Engineers Singapore   Singapore Hong Kong Institution of Engineers Hong Kong China 

Engineering Council of South Africa  South Africa Engineers Ireland Ireland 

MUDEK (2011)  Turkey Japan Accreditation Board for 
Engineering Education  

Japan 

Engineering Council UK (1989)  United Kingdom Accreditation Board for Engineering 
Education of Korea 

Korea 

Accreditation Board for Engineering and Technology  



 االتفاقيات الدولية لتبادل االعتراف باالعتماد في ت صصات تي ية اله دسة
 Engineering Technology Programs 

مون عودد مون تي ية اله دسة ك اجتماع بين عدد من هيئات اعتماد برام  2001في عاك سيدني ب ستراليا عيد في مدي ة 

دول العووالم، وبعوود توودارس معووايير وإجووراءات االعتموواد المتبعووة لوودى تلووك الهيئووات وقعووت مجموعووة موون الهيئووات التووي 

 Sydneyتسووت دك معووايير وإجووراءات متماثلووة اتفاقيووة لتبووادل االعتووراف باالعتموواد وعرفووت االتفاقيووة بإتفاقيووة سوويدني 

Accord  . ع  :وفيما يلي قاامة هيئات االعتماد الموقعة على االتفاقية عاليا

  



 االتفاقيات الدولية لتبادل االعتراف باالعتماد لبرام  ت هين الف يين
Engineering Technician Qualifications Programs 

ك اجتماع بين عدد من هيئات اعتماد برام  ت هين الف يين من عدد من دول 2002في عاك دبلن بإيرل دا  عيد في مدي ة 

العالم، وبعد تدارس معايير وإجراءات االعتمواد المتبعوة لودى تلوك الهيئوات وقعوت مجموعوة مون الهيئوات التوي تسوت دك 

وفيموا .  Dublin Accordمعايير وإجراءات متماثلة اتفاقية لتبادل االعتراف باالعتماد وعرفت االتفاقية بإتفاقية دبلن 

ع   :يلي قاامة هيئات االعتماد الموقعة على االتفاقية عاليا

  



 متالبات الت هن البرامجي بالمملكة
 NCAAAطبيا ل 

 



 البرامجيمتالبات الت هن لالعتماد 
 طبيا لمتالبات الهيئة الوط ية للتيويم واالعتماد االكاديمي

 أن يكون البرنامج قد خرج دفعة واحدة على األقل1.

 توصيف البرنامج وجميع مقررات البرنامج وفق نماذج الهيئة2.

 وصف متطلبات البرنامج، شروط القبول  : دليل البرنامج3.

 تقرير سنوي للبرنامج ولكل مقرر 4.



 تابا متالبات الت هن لالعتماد البرامجي

على األقل من % 50استطالع آراء الطالب حول البرنامج و 5.
 سنتين على األقل عند إعداد تقرير الدراسة الذاتية : المقررات

 وجود لجنة استشارية للبرنامج6.

المقارنة المرجعية، وإعداد قائمة بمؤشرات األداء التي ستتم 7.
 المقارنة بناًء عليها 



 تابا متالبات الت هن لالعتماد البرامجي

تقديم تقرير موجز يوضح مدى استيفاء البرنامج لمتطلبات اإلطار 8.
 الوطني للمؤهالت

 نجوم 3إنهاء مقاييس التقويم الذاتي بمعدل ال يقل عن 9.



 

 المتطلبا  المؤسسية للتههل لالعتماد البرامجي
 

 .1 ال اة اإلستراتيجية للمؤسسة

 .2 وجود مركز أو عمادة للجودة

 .3 بيانات مؤشرات األداء المتعلية بجميا البرام  التي تيدمها المؤسسة 

 .4 اللوااح و إجراءات إقرار البرام  وتعديلها و مراقبة جودتها

 .5 بيانات استاالعات آراء الالبة للبرام  و الميررات التي تيدمها المؤسسة

 .6 نباك اإلرشاد األكاديمي و تيديم المشورة للالبة وتيويم تلك ال دمة

 .7 المرافق و اإلمكانات الم صصة لل شاط الالصفي 

 .8 توفير مصادر التعلم ووجود نباك لرصد اعتياجات البرام  و االستجابة لها

 .9 ال باك المؤسسي لتوفير البيانات اإلعصااية عن تحصين الالبة

 متطلبا  مؤسسية للتههل لالعتماد البرامجي



 م اقشة عامة


