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  التعليم العالى  رامجب  / شروط واجراءات التقدم لالعتماد لمؤسسات
  2021/ 2020للعام األكاديمى 

  ادأهلية المؤسسة للتقدم بطلب الحصول على االعتم

ــى  ــول علـ ــدم للحصـ ــر التقـ ــي مصـ ــالي فـ ــيم العـ ــات التعلـ ــن مؤسسـ ــة مـ ــن ألي مؤسسـ يمكـ
ــودة  ــمان جــ ــة لضــ ــة القوميــ ــن الهيئــ ــاد مــ ــوافراالعتمــ ــاد اذا تــ ــيم واالعتمــ ــديها  التعلــ لــ

ــة ــذلك األهليــ ــادة  لــ ــانون  5(مــ ــة لقــ ــة التنفذيــ ــن الالئحــ ــنة  82مــ ــك ) 2006لســ ، وذلــ
  :من خالل استيفاء الشروط التالية

ــيم العــــالي  - ــرخيص مــــن وزارة التعلــ ــى التــ ــلة علــ ــون المؤسســــة حاصــ أن تكــ
 .للعمل كمؤسسة للتعليم العالي

د برامجهــــا التعليميــــة (أتمــــت أن تكــــون قــــد منحــــت شــــهادة دراســــية فــــي أحــــ -
 .دورة دراسية كاملة) مرة واحدة على األقل

ــتراتيجية يأن  - ــة إســ ــة وخطــ ــدة ومعلنــ ــددة ومعتمــ ــالة محــ ــة رســ ــون للمؤسســ كــ
 .ونظم ضمان جودة داخلية ونظم تقارير سنوية

ــة مباشــــرة (الجامعــــة /  - ــة الجهــــة التابعــــة لهــــا المؤسســ تقــــديم مــــا يفيــــد موافقــ
 .م لالعتماد األكاديمية) على طلب التقد 

  خطوات التقدم لالعتماد 

ــة" ب - ــق المؤسســ ــوم "منســ ــجيل يقــ ــية تســ ــه الشخصــ ــل بياناتــ ــاب وتحميــ ــد  خطــ معتمــ
ــى الهيئـــة يفيـــد بتفويضـــ للقيـــام بـــدور منســـق المؤسســـة  هموجـــه مـــن المؤسســـة الـ

 .على النظام االلكترونى لالعتماد 
 ة بتفعيل حساب المنسق (المؤسسة) بعد المراجعة.ئتقوم الهي -

 
ــاد  - ــى العتمـــ ــام االلكترونـــ ــالل النظـــ ــن خـــ ــاد مـــ ــاً لالعتمـــ ــة طلبـــ ــدم المؤسســـ تقـــ

  اآلتية: االساسية بالوثائقمؤسسات التعليم العالى على ان يكون مصحوباً 

   خطاب موافقة الجهة   . 1
التابع لها المؤسسة  

 ) الجامعة/االكاديمية(

خـطاب موقع من رئيس الـجامـعة او رئيس االـكاديمـية الـتابع لـها 
المؤســـــســـــة، يفـيد بالموافـقة على تـقدم الكلـية للحصـــــول على 
  االعتماد من قبل الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد. 
(فى حالة المؤـسـسة المـستقلة والتى ال تتبع جامعة او اكاديمية ال 

  حاجة لهذا الخطاب)
  للمرحلهالالئحة الداخلية   2

 الجامعية االولى 
الئحة الدرجة الجامعية االولى درجة البكالوريوس / الليســـانس  
تتضـــــمن جميع   ــالى، على ان  من وزيرالتعليم الع ــدة   المعتم
ا حتى   ادـه ة وقرارت اعتـم ت على الالئـح ديالت  التى ادخـل التـع

  وقت الزيارة.
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ــب  - ــى الطل ــة عل ــة الهيئ ــد موافق ــدد بع ــى) ، تح ــى/ برامج ــاد (مؤسس ــوع االعتم ــد ن وتحدي
 193الهيئــة قيمــة الرســوم المطلوبــة مــن المؤسســة، وفقــاً لقــرار مجلــس االدارة رقــم 

 ، وهى كاآلتى: 25/9/2019بتاريخ 
 . زيارة االعتماد المؤسسى بمبلغ خمسون الف جنيه  .1
 . خمسة واربعون الف جنيه  زيارة اعادة التقييم مؤسسى بمبلغ  .2
   زيارة اعتماد برنامج بمبلغ خمسة وثالثون الف جنيه. .3
 جنيه. الف زيارة اعادة تقييم برنامج بمبلغ ثالثون  .4

 : التالي آلية سداد رسوم الزيارة على النحو

 المؤسسات الحكومية 
عن طريق التحويالت اإللكترونية على حساب الهيئة علماً بان الكود المؤسسي للهيئة بنظام   -

 (41003001)االلكترونيالدفع 

 المؤسسات الخاصة
باسم   300/9/ 0/72001عن طريق التحويل على حساب الهيئة بالبنك المركزي حساب رقم  -

 ذكر اسم المؤسسة بالتحويل) يرجى الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد ( 
 اطن) مدفوعة مو - (للسداد بالبريد 01025912116 .ت   عن طريق طلب امر توريد  -

ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــ

لـــى مســـتند دفـــع الرســـوم ع برفـــعتقـــوم المؤسســـة  بعـــد دفـــع الرســـوم المقـــررة،  -
 .الموقع االلكترونى لالعتماد 

 
تبعا لبيانات العام  حصـائيات  اإلتسـجيل  المؤسـسـة ب  تقوم الهيئة بفتح الموقع للمؤسـسـة كى تقوم -

 برفع الوثائق اآلتية:، وتلتزم  كاديمى التى تتم فيه الزيارةاأل
 
ائق    -أ ة  (الوـث ة  الرئيســــــي ارة المراجـع ل فريق زـي ائق ال يتم تشـــــكـي مجموـعة من الوـث

 ")تم الرفع" بالضغط على زر استيفائها الخارجية اال بعد انتهاء المؤسسة من 
 

 (باللغة العربية ان أمكن) للمؤسسة الساريةالخطة االستراتيجية  .1
طبـقا ألـحدث ، لـتاريخ التـقدم الســـــابقللـعام االـكاديمى  ـباللـغة العربـيةاـلدراســـــة اـلذاتـية   .2

على أن تتضـمن الدراسـة   الهيئة (المتاحة على الموقع)اصـدارات أدلة االعتماد ونماذج  
 الذاتية النقاط التالية:

  التى قامت بها المؤسـسـة خالل الفصـل الدراسـى الثانى   التنفيذية     االجراءات
اثناء الجائحة (فى مجاالت التعليم والتعلم للمرحلة الجامعية االولى والدراسات 

 .العليا وادارة المؤسسة / البرنامج وغيره مع ذكر أمثلة) 
   ســــبل الدعم التقنى والتدريب التى وفرتها المؤســــســــة ألعضــــاء هيئة  تقديم

ئـة المعـاونـة والطالب والعـاملين للتعـامـل مع التغيرات التى  التـدريس والهي
 طرأت أثناء الجائحة. 

 وكيفية ادارتها. اطرق تقييم الطالب بالمؤسسة ووسائل تأمينه 
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  ب  الوســـائل التى اتبعتها المؤســـســـة الســـتطالع أراء هيئة التدريس والطال
ــة أثناء الجائحة و  والعاملين ــسـ ما قامت به  عن االجراءات التى اتبعتها المؤسـ

 المؤسسة لالستجابة لهذه االراء.
   االجراءات التى اتخذتها المؤسـسـة لمواجهة الصـعوبات والتحديات والمواقف

 االمتحانات خالل الطارئة اثناء الجائحة فى الفصل الدراسى الثانى و
   االجراءات التى اتبعتها المؤســســة لمكافحة انتشــار العدوى وضــمان ســالمة

 التدريس والعاملين الطالب وأعضاء هيئة
ــيحاً الهم الموارد المتاحة بالكلية (المدرجات، المعامل ، العيادات   فيديو .3 ــمن توضـ يتضـ

والورش والمكتبة والمالعب وغيرها)، ويتضـمن توثيقاً الهم االنشـطة داخل المؤسـسـة  
ــطة الطالبية ــطة التعليمية واالنشـ  HD720p(   دقيقة  15ال تزيد مدتة عن  )،  (االنشـ

medium size and moderate quality ( 
تبـعا للـغة  توصـــــيف البرامج  التعليمـية والمقررات لمرحـلة البـكالوريوس/ الليســـــانس .4

 الدراسة
العام األكاديمى  عن    لمرحلة البكالوريوس/الليسانستقارير البرامج والمقررات التعليمية   .5

 .األخير
 ( فى حالة االعتماد المؤسسى فقط ) الدراسات العلياة الالئحة الداخلية لمرحل .6
ــيف البرامج   .7 ــات العليا التعليمية والمقررات لمرحلةتوصــ االعتماد  ( فى حالة    الدراســ

 المؤسسى فقط )
 للبرنامج  /ؤسسة ملل  التقارير السنوية .8
تقرير عن ما قامت به المؤســـســـة  من خطة التحســـين بناء على ما ورد بتقرير زيارة   .9

 ) اعادة التقييم تجديد األعتماد أو (فى حالة المراجعة الخارجية 
 

  :الوثائق الداعمة للدراسة الذاتية  -ب 
 
ــة على تحقق  تى  الجميع الوثائق   ــس ــة الذاتية  المعاييرتدلل بها المؤس تبعا  و  ،الواردة بالدراس

ـهذه مصـــــنـفة وفـقا لو،  ومعلن عـنه فى النـظام االلكترونى   لـماهو مطلوب فى دلـيل األعتـماد 
 .معاييرال

 

تبدأ الهيئة فى    بعد اعالن المؤـسـسة النتهائها من رفع الوثائق على الموقع االلكترونى لالعتماد، -
ــ ــيق مع المؤسـ ــة، ووفتحديد موعد الزيارة بالتنسـ الهيئة  تتيح  حيث  قاً للقواعد المنظمة لذلك، سـ

موعد زيارة  قبل  لفريق المراجعة الخارجية لالطالع على وثائق المؤســـســـة شـــهر على االقل 
 .المراجعة الخارجية

 
المذكورة    (تقع ضـــمن قائمة الوثائق  وثائق اضـــافيةطلب أى   يحق لفريق المراجعة الخارجية   -

ــة الذاتية أو ــوير بالفيديو لما يحتاج اليه للقيام بعمله    الهيئة)  فى دليلالمعلنة    فى الدراسـ او تصـ
  .من المؤسسة على ان يتم الطلب وتلقى وثائق المؤسسة عبر النظام االلكترونى لالعتماد 
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ائق - اـحة الوـث ة ـعدم اـت ة  فى ـحاـل ــافـي ة   االضـــ ارةالمطلوـب ، يحق   قـبل موـعد الزـي
(ولن يســــمح تقديمها    المراجعة الخارجية ان يعتبر الوثائق غير موجودة  لفريق

 .بعد ذلك)
  المؤسسة اال فى أضيق الحدود وبموافقة الهيئة. داخليتم فحص أى وثائق لن  -

  

 المطلوب من الكليات التى تقدمت بالفعل خالل العام االكاديمى  2020-2019

اجراءات التقدم (دفع الرسوم ، رفع كافة المرفقات وفحصها  أوال: الكليات التى استكملت كافة 

     والموافقة عليه، وتحديد موعد الزيارة)،

الفـعل على النـظام   ائق المرفوـعة ـب ده من الوـث ا ترـي دال ـم ــات الحق فى اســـــتـب لـهذه المؤســـــســـ
  :اآلتىبتقديم  االلكترونى لالعتماد، وتلتزم

 2020 -2019االكاديمى لبرنامج/ البرامج عن العام اقرير ت  -1
  وموضحا به النقاط التالية: ة،ئوفقاً لمعايير الهيملحق للدراسة الذاتية  -2

  التى قامت بها المؤـسـسة خالل الفـصل الدراـسى الثانى اثناء    التنفيذية   االجراءات
الجائحة (فى مجاالت التعليم والتعلم للمرحلة الجامعية االولى ووالدراسـات العليا 

 / البرنامج وغيره مع ذكر أمثلة)  وادارة المؤسسة
   سبل الدعم التقنى والتدريب التى وفرتها المؤسسة ألعضاء هيئة التدريس والهيئة

 المعاونة والطالب والعاملين للتعامل مع التغيرات التى طرأت أثناء الجائحة. 
 وكيفية ادارتها. ام الطالب بالمؤسسة ووسائل تأمينهطرق تقيي 
 عن    ةا المؤســـســـة الســـتطالع أراء هيئة التدريس والطلبالوســـائل التى اتبعته

االجراءات التى اتبعتها المؤـسـسة أثناء الجائحة وما قامت به المؤـسـسة لالـستجابة  
 لهذه االراء.

  ــعوبات والتحديات والمواقف ــة لمواجهة الصـ ــسـ االجراءات التى اتخذتها المؤسـ
 االمتحانات خالل الطارئة اثناء الجائحة فى الفصل الدراسى الثانى و

  ــالمة ــمان سـ ــار العدوى وضـ ــة لمكافحة انتشـ ــسـ االجراءات التى اتبعتها المؤسـ
 .الطالب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين

للعام   وفقا لمعايير الهيئة  ويمكن للمؤسسة المتقدمة تقديم دراسة ذاتية جديدة
به  على ان تتضمن الدراسة الذاتية الجديدة ما قامت   2020-2019الجامعى 

المؤسسة من اجراءات خالل الفصل الدراسى الثانى لمواجهة الموقف الناتج عن  
 جائحة كورونا. 

فيديو تعده المؤسسة عن نفسها يتضمن توضيحاً الهم الموارد المتاحة بالكلية (المدرجات،   -3
المعامل ، العيادات والورش والمكتبة والمالعب وغيرها)، ويتضمن توثيقاً الهم االنشطة  

    دقيقة 15ال تزيد مدتة عن لمؤسسة (االنشطة التعليمية واالنشطة الطالبية)،  داخل ا
)HD720p medium size and moderate quality ( .   
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، 2020 -2019المؤسســــات التــــى تقــــدمت لالعتمــــاد خــــالل العــــام االكــــاديمى ثانيــــا: 

   ولم تنته من رفع كافة المرفقات ، ولم يتم تحديد موعد الزيارة:

ئق الداعمــــة وجميــــع الوثــــا باســــتكمال رفــــع الوثــــائق األساســــية تلتــــزم المؤسســــة
جــــراءات التقــــدم لالعتمــــاد الشــــروط وطبقــــا للالعتمــــاد علــــى النظــــام االكترونــــى   

ــات  ــرامج لمؤسســـ ــالى / بـــ ــيم العـــ ــاديمى  التعلـــ ــام األكـــ ــابق   2020/2021للعـــ الســـ
  ذكرها.

  زيارة المراجعة الخارجية

  2020/2021للعام األكاديمى  
     

ــار ــد لزيـــ ــام الجديـــ ــاً للنظـــ ــة  اتوفقـــ ــه الهيئـــ ــذى تبنتـــ ــة الـــ ــة الخارجيـــ المراجعـــ
ــزئين: ــى جـــ ــة الـــ ــة الخارجيـــ ــارة المراجعـــ ــم زيـــ ــارة  تنقســـ ــية و زيـــ ــارة افتراضـــ زيـــ

  ميدانية.
يــــــتم تحديــــــد جــــــدول الزيــــــارة بشــــــقيها بالتنســــــيق بــــــين فريــــــق المراجعــــــة 

ــة ،  ــة والهيئــ ــل المؤسســ ــة وممثــ ــة الخارجيــ ــى كافــ ــب ان تنتهــ ــوال يجــ ــل االحــ ــى كــ وفــ
ــارة  ــطة الزيـــ ــون أنشـــ ــبوع وتكـــ ــس االســـ ــالل نفـــ ــية خـــ ــطة الزيـــــارة االفتراضـــ انشـــ

  الميدانية فى األسبوع التالى مباشرة.
  

 أوال: الزيارة االفتراضية 

  ــا لظــــروف ــومين طبقــ ــادة يــــوم اويــ ــن زيــ ــاليين ، ويمكــ ــومين متتــ ــتم خــــالل يــ تــ
 الفريق وممثل المؤسسة والهيئة.المؤسسة، بالتنسيق بين رئيس 

  تعقــــد خاللهمــــا كافــــة اللقــــاءات المفتــــرض ان يقــــوم بهــــا الفريــــق وفقــــاً لجــــدول
ــن  ــة ويمكـ ــل الهيئـ ــن قبـ ــرح مـ ــق المقتـ ــدول المرفـ ــاد بالجـ ــن االسترشـ ــبق (يمكـ مسـ

 تعديله باالتفاق بين الفريق والمؤسسة والهيئة).
 ــئولية اعـــــداد وتنفيـــــذ جميـــــ ع اللقـــــاءات تتـــــولى المؤسســـــة محـــــل التقيـــــيم مســـ

ــة،  ــة الخارجيــ ــق المراجعــ ــع فريــ ــه مــ ــق عليــ ــدول المتفــ ــا للجــ ــية وفقــ االفتراضــ
ــن  ــد اى مـ ــذر عقـ ــة تعـ ــى حالـ ــا، وفـ ــذ اى منهـ ــدم تنفيـ ــات عـ ــئولية/ تبعـ ــل مسـ وتتحمـ
هــــذه االجتماعــــات  لمشــــكالت فــــى البنيــــة الرقميــــة فــــيمكن عقــــده خــــالل اليــــوم 

 التالى من نفس االسبوع كحد اقصى.  

  ــاء ــة  أثنــ ــوم المؤسســ ــة تقــ ــة دخــــول فريــــق المراجعــ ــية باتاحــ ــارة االفتراضــ الزيــ
ــالب  ــد للطـــ ــن بعـــ ــتم عـــ ــى تـــ ــة التـــ ــطة التعليميـــ ــة األنشـــ ــة  لمالحظـــ الخارجيـــ

synchronous) & (asynchronous  ــر ــة والغيـــــــ (المتزامنـــــــ
 وفقاً للجداول  الدراسية المعلنة للطالب.متزامنة)  

 ثانيا: الزيارة الميدانية 

   االســــبوع التالى للزيارة االفتراضــــية (ويمكن زيادة يوم آخر تتم  خالل يوم واحد  فى
 طبقا لظروف المؤسسة)، بالتنسيق بين رئيس الفريق وممثل المؤسسة والهيئة.

  ــتم ــة يـ ــة الخارجيـ ــق المراجعـ ــاء فريـ ــن أعضـ ــان مـ ــا اثنـ ــوم بهـ ــدهم يقـ ــن تحديـ مـ
 قبل الهيئة.
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  ــمن الزيــارة مالحظــة االنشــطة التعليميــة الكــونتروالت  - المــوارد التعليميــة -تتض
ــث  ــاءات أوتصــوير حــى أو ب ــارة لق وغيرهــا؛ ومــن الممكــن ان يتضــمن جــدول الزي

  مباشر يشارك فيها  باقى أعضاء الفريق من خالل وسائل االتصال المتاحة. 
  ــوم ــة اليــ ــامى للمؤسســ ــر ختــ ــديم تقريــ ــة بتقــ ــة الخارجيــ ــق المراجعــ ــزم فريــ يلتــ

ــ ــاء افتراضـــ ــالل لقـــ ــن خـــ ــة،  مـــ ــارة الميدانيـــ ــالى للزيـــ ــق التـــ ــين الفريـــ ى بـــ
 والمؤسسة. 
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 جدول استرشادى للزيارة 

 

  اليوم األول للزيارة االفتراضية (األحد)

  دقيقة   40  – 30
ينوب عنه   من أو الجامعة رئيس مع للمراجعين اجتماع بروتوكولي

  وبحضور عميد الكلية ومدير مركز ضمان الجودة  
  جميع أعضاء الفريق

  طالب المرحلة الجامعية األولى لقاء المجموعة األولى من   دقيقة  60
طالب   20يتم على التوازى لقاء 

من أعضاء الفريق (مجموع  2مع 
  ) 40الطالب 

  لقاء المجموعة الثانية من طالب المرحلة الجامعية االولى   دقيقة  60
طالب   20يتم على التوازى لقاء 

من أعضاء الفريق (مجموع  2مع 
  ) 40الطالب 

  دقيقة    90  – 60
  التوازى على 

  لقاء الهيئة المعاونة 
  لقاء الخريجين

  من المراجعين 2يحضر كل لقاء 

  دقيقة    90  – 60
  على التوازى 

  لقاء طالب الدراسات العليا من غير أعضاء الهيئة المعاونة
  لقاء الطالب الوافدين ان وجد 

  من المراجعين 2يحضر كل لقاء 

  جميع أعضاء الفريق     synchronous متزامنة   حضور أنشطة تعليمية  دقيقة    90  – 60

  اليوم الثانى للزيارة االفتراضية (االثنين)

  20  - 10يتم على التوازى لقاء   لقاء المجموعة األولى من أعضاء هيئة التدريس  دقيقة  60
  من أعضاء الفريق 2مع 

  لقاء المجموعة الثانية من أعضاء هيئة التدريس  دقيقة  60
  20  -10التوازى لقاء  يتم على 
  من أعضاء الفريق 2مع 

  دقيقة    90  – 60
  على التوازى 

  لقاء االطراف المجتمعية
  لقاء أعضاء وحدة ضمان الجودة 

  من المراجعين 2يحضر كل لقاء 

  دقيقة  60
  لقاء أعضاء الجهاز االدارى 

  (يقسم الى مجموعتين) 
  من المراجعين 2يحضر كل لقاء 

  جميع أعضاء الفريق  لقاء القيادات األكاديمية   دقيقة    90  – 60

  جميع أعضاء الفريق     synchronous  متزامنة حضور أنشطة تعليمية  دقيقة    90  – 60

  الزيارة الميدانية  (األحد أو االثنين) 

  من المراجعين  2 بين المؤسسة والفريق والهيئة  يتم االتفاق علي أنشطة الزيارة 9.00 – 5.00


