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 ادة االســــــــــــاتذةــــــالس

 دـــــــوبع …تحية طيبة 

التعليم واالعتماد خالل  ييالاتات االعتمالاد لماتتالات التعلاليم  فى ضوء ما قامت به الهيئة القومية لضمان جودة
تالالالالاترة وفالالالالى ضالالالوء التمريالالالالة المتتالالالدة مالالالالن المالالالتاجعين وبعالالالال  اأ 8022لالالالى إ 8002 العالالالالى خالالالالل  ال تالالالتة مالالالالن

علالالى الورالالو  التعليميالالة ت الهيئالالة أن تعالالد  مالالن اليالالات الييالالاتة أتارالالة فالالتا أابالالت لتقيالاليم ال اعليالالةأت  بالجامعالالات
 :التالى

ة المجتمال  بالدء الييالاتة الميداويالةي فيمالا عالدا معيالات المالواتد وخدمال تقييم مروت القالدتة الماتتالية ماتبيالا ب قبال  -2
 .تيتم التأاد من اتتي اء ماشتاتهم عود اليياتة الميداوية تومية البيئة الرىو 

 التعليمية أثواء الييالاتة الميداويالة فيمالا عالدا معيالات أعضالاء ليئالة التالدتيح فيالتم فر ال  تقييم مروت ال اعلية -8
يتعلالر بالمعالاييت  ا فيمالاماتبيا بمالا يتالي  فتالتة يمويالة أابالت لمتاجعالة أدر لمرالوت ال اعليالة التعليميالة وخ و ال

 .رقيقية لوض  التعليم فى الماتتة والبتامج التعليمية، التعليم والتعلم، واداتة الجودة للو و  لقتاءة
بتقالديم  الوتة مالن ومالارج االمتراوالات لاال  مالادة خالل  التالووات  تقوم الماتتة التاغبة فى التقدم للعتمالاد  -3

 .الثلث التابقة
  :التاغبة فى االعتماد توفيت الوثائر الليمة الثبات ما يلىيجب على الماتتة  لرلك  -4

 التى يتم تدتيتها فى الماتتة لداف التعليمية للبتامجا اية وملئمة المواتد التعليمية لترقير اأ. 
 التعلاليم علالى متالتوى البتوالامج والمقالتتات الدتاتالية، مال   تتالار المعالاييت االااديميالة مال  المتالتهدف مالنا

تارالالة ال تالالتة اليمويالالة الاافيالالة للتعلالاليم والالالتعلم التالالى  مالالدى التاامالال  فالالىالتتايالالي علالالى  المعالالاتف والمهالالاتات واة
 .المتتهدف من التعليم ترقر

 الطلب المتعثتين أااديميا ولو ما يتاعد على ترقير  التطبير المتاام  لتياتات التعليم، وبما يدعم
 .الطلب للدتوح الخ و ية فاعلية تعليمية ترو  دون لجوء
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 البتامج يتاح لهالا اأطالات اليموالى الاالافى والتالدتيب العملالى  / لمهاتات المتتهدفة على متتوى البتوامجا
 .العامة للختيج ال عا  لترقير الموا  ات

 ااتتالالاب الطالاللب للمختجالالات التعليميالالة  أتالالاليب تقالالويم الطالاللب المختل الالة يالالتم مالالن خللهالالا الترقالالر مالالن
 .لمقتتوا المتتهدفة على متتوى ا  من البتوامج

 التعليمية وترتين مختجاتها إداتة الجودة بالماتتة لها اوعااح مباشت على تطويت العملية. 
  المريط يرقر الم لرة المتبادلة لا  موهما لواك تبط رقيقى بين الماتتة وبين المجتم. 
 تماد توفيت المتتودات التاليةلإل وعلى الاليات التاغبة فى التقدم: 

مالالادة مالالن مالالواد البالالتامج المقدمالالة فالالى الاليالالة للتالالووات  أتالالئلة االمتراوالالات لاالال ملالالف يتضالالمن أوتار  -2
 .الثلث الماضية

 اتالتي اء اتالتماتات الترقالر الخا الة بالالمواتد التعليميالة والخدميالة واتتالالها للهيئالة قبال  العم  على -8
 .بدء اليياتة الميداوية

   info@naqaae.org لاتتووىالبتيد اأ www.naqaae.org وللمييد
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 سعد شولح أ.د/ عبد الرحيم

 نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العميا والبحوث


