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كلمة الرئيس
يُعد اُتعلعمدديعُتععدددعاُعن د ُتععاديدداُتحردردديمُتعتنالددمُععتميدددُّتعلاتيددمُ تعل د اع ُ د ُ د ُّ
رردُّتعلعميعُتععدعاُل اتدًُ ا عدد ً ُتتددُع د ُعد تًُ
تعع ُتع ميممُتعتدضيمُل رعدًُلبياتًُفاُتؤ ا
تنُتعلن يدُّ تعلاُتنُعهت دُتعلألي ُعمىُضا اةُلطبيقُتعديياُتالعلتدد ُ ضدتدنُتع د د ةُ
عمنفدددعُعمددىُا عيددمُتعلعمدديعُتععدددعاُ د ل د ُ لد فياُتعبي ددمُتعلعميتيددمُتعتادرددبمُعافد ُتع د اةُُ
رردُّتعلعميعُتععدعاُتحا ايمُعمىُتعترل ىُتإل ميتاُ تععدعتا ُ لط ياُع مدمُ
تعلادفريمُعتؤ ا
ات ُتال ليدد ُتحا اداُفداُتفلمداُ طدعدلد ُ افد ُلفدد ةُا تاةُتد تا لُتعتد يدمُ تعب دايم ُ
لغطيمُلدفمُتنليد دل ُ
ررددُّتعلعمديعُتععددعاُ ضدتدنُ د ل ددُتع دمُتحردرديمُتعلداُع لمدُّ
لعلباُهي مُتعلتد ُتؤ ا
اعي دددُه د لُتعت تددم ُ هدداُتعترددؤ عمُعددنُا داُث دفددمُتالعلتددد ُ ضددتدنُتع د د ةُ تعليدداياُ
تإل اتاُعمىُلطبي د ُبدإلضدفمُاعىُلط ياُتعتعدديياُتعلداُللفدقُتد ُتعتعدديياُتع عيدمُتدنُ
رردُّتعلعميعُتععدعاُ لنرينُ د ةُعتميدل دُ تفا دل ددُ علتليا ددُتدنُ
ع لُاعد ةُهيلممُتؤ ا
تعلادفريمُتنميددًُ ا ميتددًُ عدعتيددذُهد تُ د ُيد اُاعددعُتعليداياُتحا اداُعم دتعددُّعيعدززُ
اةُتع ي مُُعمىُتعلافي ُتع تلاُععتميددُّضدتدنُ د ةُتفا دل ددُ ف ددًُعفطدطُتالردلاتلي يمُ
عتاع تمُتعلعميعُتععدعا ُ
ا
ياُفطل ددُتالردلاتلي يمُعللتد دىُتد ُتردلاتلي يمُلاتيدمُتعتد تا ُ
ُعلفُّتع ي مُعمىُلطد
تعب ددايمُ تعدداؤىُتعتمليددمُتعردددتيمُبنرددمُتدددُ ددد ُفدداُتح اتيُتعا د دديمُع عل د ُ بفديددمُ
ررددددُّتعلعمدديعُتععدددعاُتحا ايدددمُعلا ددىُاعدددىُ
تع ا ددمُتعردددبعم ُ عددد ُعضددا اةُلطدد ياُتؤ ا
تعترددل ىُتععدددعتا ُ لنرددينُترددل ىُتفا دددُّتعلعمدديعُعت ت تددمُتنليد دددُّردد يُتععتددلُ
بدإلضدفمُاعىُلن يقُالد دُّتعلعماع ُتتدُيداعل ُاي دبدُد ًُعمدىُبادد ُ د اتُّتعتد تا ُتعب دايم ُ
نُتنال ددًُع ليددد ُتحا اددا ُ تعددززتًُع د اةُتؤرردددُّتعلعمدديعُتععدددعاُعمددىُتعتادفرددمُ
علل د
ا
لن يددقُتعلتيددز ُلتددددُع ددافُّتع ي ددمُفددد لُعدددعُ ُ2017بدعل دددا ُتددد ُعدد ُتددنُتع ددددُّ
تعنل تيمُ تعفديم ُعمىُاع ت ُت لدا ُعإلطدداُتعد طااُعمتدؤه ُّ ايد ُتعلعمديعُتعل اداُ
تعت ااُ تعفااذُ ترلاد تًُعمىُ ع ُ نايُد ًُتنُتع ي مُعمدىُضدتدنُ د ةُتد ف ُّتععتميدمُ
تعلعميتيمُ تفا دل دُفداُ تيد ُتاتنم دد ُ ددعُت مد ُتع ي دمُبتفدطبدمُ عدمُا دي ُتعد زات ُ
علع د يلُ دددا نُتع ي ددمذُعليددباُتع ي ددمُتع طايددمُع علتددد ُ ضددتدنُتع د ةُنلددىُيلر د ُاطددديُ
عتم دد ُعي ددتلُتعلتددد ُ ضددتدنُ د ةُُ تيد ُتاتنددلُتعلعمدديعُتععدددعُ تعلعمدديعُتععدددعاُ تعلعمدديعُ
تعل ايمُتعت ااُ تعل ادا ُ بد ع ُللد نُهي دمُ طايدمُت ند ةُع علتدد ُ تع د ةُ تعليداياُ
عمددىُترددل ىُتعد طن ُلا تددمُعدداؤىُ عددمُتعتمد ُتعتععددعُلتدددُ ا ُّفدداُتع ا ددمُتعا د دديمُ
تعرددددبعم ُ لن ي دددُد ًُحهددد تاُتالردددلاتلي يمُتع طايدددمُعلاتيدددمُتعتددد تا ُتعب دددايمُ(ُ)2016-2025
تعفططُتع طايمُتحفاى ُ
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النشأة
ُبددد عُتإل ددداتاُعمدددىُتالعلتدددد ُ ضدددتدنُتع ددد ةُتدددنُ بدددلُت مددد ُتعلعمددديعُتععددددعاُفددد لُ
تعفلدددداةُتددددنُ(ُ )1999-1990ثددددعُع لمددددُّهدددد لُتعت تددددمُعت مدددد ُتالعلتددددد ُتعلدددددب ُعدددد زتاةُ
تعلعمدددديعُتععدددددعاُ تعبندددد ُتععمتدددداُفدددد لُتعفلدددداةُتددددنُ(ُ )2007-1999نيدددد ُلداددددُّتعددددديياُ
تالعلتدددد ُلطبدددقُعمدددىُتع دتعددددُّتعفديدددمُف دددطُ الُي ددد ُتعدددديياُعضدددتدنُتع ددد ة ُ ددد ُ
ع ىُتعلطدددددد اُتعردددددداي ُفدددددداُللا ع يدددددددُتعلعمدددددديعُ تعددددددلعُماعُ لطدددددد اُتععمدددددد عُتعتعافيددددددمُ
تعلطبي يدددمُ تعل رددد ُفددداُتعلفييددددُّتععمتيدددمُ لااددد عُتعت دددداتُّ ُل ا ددددُفددداُت ددددالُّ
تعلعمدديعُتععدددعاُ تعبندد ُتععمتدداُلدفددمُاعددىُلطدد ياُت مدد ُتالعلتددد ُعييددباُهي ددمُترددل ممُ
تانددددددُّتالرددددددل لُتعتدددددددعاُ تإل تايُ لطبددددددقُتالعلتددددددد ُ تع دددددد ةُعمددددددىُتع دتعدددددددُّ
تعاردددتيمُ تعفديدددم ُ هددداُللبددد ُعددد زياُتعلعمددديعُتععددددعاُبت دددمُ ددددا ُنُتع ي دددمُا دددعُ(ُ)20
عردددامُ( ُ)2007لع ي لددد ُ بت دددمُ دا ا ددددُا دددعُ(ُ)13عردددامُ(ُ )2009عُلبعدددُّتع ي دددمُع عدددمُ
ا ددددي ُتعدددد زات ُعلددددلتلنُتددددنُتع يدددددعُبت دت دددددُب ددددللُترددددل لُل ددددمُا دددداتفيمُ ا دبيددددمُ
ل ي يم ُعمىُتؤرردُّتعلعميعُتععدعاُتحا ايم ُ ُ
ع ددد ُ عبدددُّتع ي دددمُعمدددىُ ضددد ُ لطددد ياُتعدددديياُتالعلتدددد ينُتععددددعُ تعفدددد ُ تعددددديياُ
ضددددتدنُتع دددد ةُ تعددددديياُتعليدددداياُتحا ادددداُعم دتعدددددّ ُ عا ددددأُّتعتالددددزُتعدددد طااُ
ع فلبددددداتُّ ع ددددافُّعمددددىُليدددداياُتع دتعدددددُّتحا ايددددم ُ لدبعددددُّلافيدددد ُتعل ي دددددُّ
تعتمليدددمُتعرددددتيمُ تددددُ ا ُفددداُتع ا دددمُتعا د ددديمُتعرددددبعمُعلن يدددقُ ددد ةُتعلعمددديعُتععددددعاُ
لعزيددددزُتع دددد اةُتعلادفردددديمُعتؤرردددددُّتعلعمدددديعُتععدددددعاُعضددددتدنُلتيزهدددددُعمددددىُتعترددددل ىُ
تعتنمدددداُ تععابدددداُ تععدددددعتا ُ فدددداُرددددامُ(ُ)2017عادددديطُبدع ي ددددمُعتددددلُتإلطددددداُتعدددد طااُ
عمتدددؤه ُّ للميف ددددُبدإل ددداتاُعميددد ُ تععتدددلُعمدددىُاي دددد ُآعيدددمُعلافيددد ل ُ لطتددداُتع ي دددمُ
اعددددىُا دددداُث دفددددمُضددددتدنُتع دددد ةُفدددداُتؤرردددددُّتعلعمدددديعُتععدددددعاُعليددددباُ ددددد اةُعمددددىُ
لن ي دُ تليد ً ُ
هوية الهيئة
ع ِّ اافـُّهي مُتعلتد ُتؤرردُّتعلعميعُتععدعاُ ضدتدنُ

ل ددُ فدقُ ددا نُاا دد دُا دعُ(ُ)20

عرددامُ( ُ)2007لع ي لدد ُعا دددُهي ددمُللتلدد ُب فيدديمُتعلبدايددمُ تُّترددل لُتدددعاُ ا تايُ
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لالبطُتبد اةُبا ي ُتع زات ُ ع دُب د لُتعيدفمُتعندقُفداُلتماد ُتحتد تلُتعتا عدمُ يداُ
تعتا عمُ تع يدعُب تي ُتعليافدُّتع دا ايمُتع زتمُعلن يقُعه تف دُبتدُفاُ عد ُابداتعُتعع د ُ
ب لُتعتردع تُّ تعلباعدُّ تعتااُ تع بدُّ تع يديدُ ع دُنقُتعل دضاُ عنُلايدمُعا ددُ
فاُتإل ات تُّتع ضد يمُتعتندتاُتععدعُتعت ااُ .
ُ
ُ

الرؤية والرسالة والقيم
 الرؤية
رردُّتعلعميعُتععدعاُتحا ايمُاعىُترل ىُعد ٍلُتنُتع د ةُ تعلادفريمُتععدعتيم ُ
تع ي لُبتؤ ا
 الرسالة
تالال د ُبأ ت ُتؤرردُّتعلعميعُتععددعاُتحا ايدمُ لعزيدزُ د اتل دُتعلادفرديمُ ضدتدنُلطبي ددُ
حاعتمُ تعديياُتالعلتد ُ تع ةُتعتل تف مُ تعتعديياُتععدعتيم ُ
 القيم
ُللتثلُتع يعُتعلاُللف هدُتع ي مُإلا دزُععتدع دُفيتدُيماُ :







تالالتد
تعازتهم
تعل داليمُ تعلتلين
تإلب تعُ تإلبللدا
تعلتيز.
تالنلاتفيم.
أهداف الهيئة

 افد ُلفدد ةُع ت ددُتعتؤرردداُ لرد يلُتإل دات تُّتعتلعم ددمُبل د يعُتعفد تدُّ لطد ياُ
اتل دُعت تلبمُتعلط اتُّتعتنميمُ تععدعتيم
 لنرددينُا عيددمُتعلعمدديعُتععدددعاُفدداُتحا نُ اف د ُر د يل ُ ضددتدنُ د د ةُتفا دل د ُ
لغطيمُند ل ُتدنُتعلفييددُّ تعبداتتلُتعتفلمفدمُبدردلف تعُتعدديياُ يدد ُلل تفدقُ
ت ُتعتعديياُتع عيم ُ
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ُلنفيددزُتؤرردددُّتعلعمدديعُتععدددعاُتحا ايددمُعمددىُتالافلددد ُ تعلفدعددلُت د ُتع دتعدددُّ
تؤرردُّتعبن ُتععمتاُُتعتتيزةُ هي دُّتالعلتد ُ ضبطُتع د ةُتع عيم
لنفيدزُتؤرردددُّتعلعمدديعُتععدددعاُتحا ايددمُعمدىُا تتددمُلتيزهدددُفدداُت ت ددمُتعلند يدُّ
عم ي لُاعىُترل ىُعد ٍلُتنُتعلادفريمُ ا لُتعتعافمُ باد ُتع اتُّ ُ
لبااُتعايد ةُ تعلتيزُ تإلب تعُضدتنُتف د عُل ددالاُبدينُتع طددعينُتععددعُ تعفدد ُ
علن يقُتعت ت تمُبينُتفا دُّتعلعميعُتععدعاُ تنليد دُّر يُتععتل ُ
ا اُث دفمُتع د ةُ لاريخُ يت دُ لط ياُتتدارمُتحا طمُتعفديمُب د
ُ

إنجازات الهيئة ونشاطاتها:
عبازُاا دزتُّتع ي مُ ا دطدُّف لُعدعُُ2018تعلاُلعُليايف دُ ف دُعآللاُ :
أوالً:

مديرية اعتماد الجامعات
أ .عملت المديرية من خالل اللجان المتخصصة على ما يلي:






لط ياُلعميتدُّ تعديياُتعباتتلُتعت لالم ُ
لطد ياُ لند ي ُتعت دددالُّتعتعافيددمُعملفييدددُّتع ا ردديمُ ضد ُالد دددُّتعددلعمعُ
تعترل فمُ تعلفديدُّع د
لط ياُات جُترلن ت ُتعباتتلُ تعلفييدّ
ض ُتعديياُ ةُتعل اي ُ ت داال دُتد ُتعل ددامُتععدعتيدمُ(ُ)U-MAP( ُ)AHELO
()EUR-ACE

 لط ياُتعت دالُّتعتعافيمُعمباتتلُتعل ايمُ تعلطبي م
 لط ياُلعميتدُّ تعديياُتعباتتلُتعل ايمُ تعلطبي يم
 لط ياُاتد جُ(بطد مُلفي ُ دتعم ُلميم)ُتالعلتد ُتعفد
ب .تقييم البرامج األكاديمية وإعادة هيكلتها.

عتمُّتعت يايمُعمىُ اترمُ ل يديعُعد تًُتدنُتعبداتتلُ تعلفييددُّتحلد يتيدمُُعم دتعددُّ
تععدتممُفاُتعتتملمُتنُف لُع دنُتلفييمُتعلت ةُعمىُ(لفد ةُتعبااددتل ُتعدلعمعُ تعلعمديعُ
لفد ةُتعفاي ين ُتعلنرينُتعترلتاُفاُ ةُتعباادتلُ) ُ
وهذه البرامج هي:
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تعباتتلُتع ا ريم ُ
باادتلُتعيي عمُ(ترلتا)
باادتلُتعفا نُ تعليتيع(ترلتا)
باادتلُتعلتايض(ترلتا)

ُ
جـ .إحصائيات المديرية:
أعمال مديرية اعتماد الجامعات:

 عتمددددُّت يايددددمُتعلتددددد ُتع دتعدددددُّعمددددىُُلطبيددددقُلعميتدددددُّ تعددددديياُتالعلتددددد ُ
تعفدددد ُعتفلمددداُتعبددداتتلُ تعلفييددددُّتعتطا ندددمُفددداُتع دتعددددُُّادددللُعا ددددُ
تعلتدددد ُعدددـُ(ُ)63لفييددددًُتعلتدددد ُت ًُفديدددُد ًُُ تردددلتاتايمُتعلتدددد ُفدددد ُعدددـُ(ُ)116
لفييدددددًُ ُ افدددد ُ لثبيددددُّتعطد ددددمُتالرددددليعدبيمُتعفديددددمُعددددـُ(ُ)15لفييددددُد ًُ ُ
لففددديضُتعطد دددمُتالردددليعدبيمُتعفديدددمُعدددـ(ُ)56لفييددددًُُ فدددلاُبددددمُ بددد لُطمبدددمُ
ددد ُفددداُعدددـُ(ُ)17لفييدددُد ًُ لدددعُلأ يدددلُتعبدددُّفددداُُتالعلتدددد ُتعفدددد ُعدددـُ(ُ)72
لفييدددددًُ اي ددددداُ بدددد لُطمبددددمُ دددد ُفدددداُ(ُ)52لفييدددددًُعددددعُلرددددل اُ ددددا طُ
لعميتدُّ تعديياُتالعلتد ُتعفد ُ
 اترمُتلدبعمُ تعلتد ُ اف ُطد مُعـُ(ُ)528لفييُد ًُ باادت ُد ً
 ض ُتعديياُتعلتد ُفد ُعـُ(ُ)13لفييدًُ ي ت ً


اترددمُ(ُ)100طمددمُتردددلن ت ُعلفييدددُّعمددىُتردددل ىُبدداتتلُ(تعبلددددع اي

ُ

تع بم عُتععدعا ُتعتد رليا ُتع لل اتة)
د .المجاالت المعرفية

ييدددُّتعبلدددع اي ُتعلدداُ دتددُّ
د لُا ددعُ(ُ)1ي ضدداُُب ضد ُتعت دددالُّتعتعافيددمُعلف ا
ت يايمُتالعلتد ُب ضع دُ ا اتاهدُتنُ بلُت م ُتع ي مُ لعتيت دُعمىُتع دتعدُّ :
ُ
جدول رقم ( )1المجاالت المعرفية التي تم استخدامها لتخصصات البكالوريوس

التخصص
#
 1ييدامُتعطد اتُّ ُ
 2تع بدعمُ ُ
 3للا ع يدُتعم تدُّتحعتدل ُ
 4تعمغمُتععابيمُعمادط ينُبغياهد ُ
 5تالعتددددددددلُتالعللا ايدددددددمُ ت تاةُاعدددددددعُ

#
ُ7
ُ8

ُ9
ُ 10
ُ 11

التخصص
ا تاةُتعفاد يُ تعتطدععُ تعفعدعيدّ ُ
تعباتتلُتع ا ريم ُ
تالدجُتعي ّ ُ
تععم عُتعم رليم ُ
ل ايدُّتعم رليمُ ر رلُتالت ت ُ
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تعتعم تدّ
تعل ايمُتعايدضا

6

 ُ 12تالطداُتععدعُعمعم عُتعلاب يم ُ

ثانياً:
مديرية اعتماد الكليات
أعمال مديرية اعتماد الكليات الجامعية المتوسطة:

 عتمددُّت يايددمُتعلتددد ُتعلميدددُّعمددىُُ اترددمُتدددُيزي د ُعددنُ(ُ)100طمددمُترددلن ت ُ
علفييدُّعمىُتردل ىُتعد بم عُتع ددتعاُتعتل ردطُعمعددعُ ُ 2018لتدُّزيدداةُتددُ
يزي ُعنُ(ُ)22لميمُلعُف ع ددُلطبيدقُلعميتددُّ تعدديياُتالعلتدد ُتعفدد

ُعتفلمداُ

تعباتتلُ تعلفييدُّتعتطا نمُفاُتعلميدُّتع دتعيمُتعتل رطمُاللُعا دُتعلتد ُ
عدددـُ(ُ)60لفييددددُتعلتددد ُّتعلتدددد ُت ًُفديدددُد ًُُ تردددلتاتايمُتعلتدددد ُفدددد ُعدددـ(ُ)6
لفييدّ ُلعُلأ يلُتعبُّ اي داُ ب لُفاُُتالعلتدد ُتعفدد ُعدـُ(ُ)32لفييدد ً ُُ
ععُلرل اُ ا طُلعميتدُّ تعديياُتالعلتد ُتعفد ُ لط ياُتعت ددالُّتعتعافيدمُ
تعديياُتالعلتد ُتعفد ُ(ُ)13باادتلُ ب ت ُ(ُ)84لفي ُتطا نمُفاُُتعلميددُّ
تع دتعيددمُتعتل رددطم ُلددعُلاردديخُ ا دددعمُث دفددمُتالعلتددد ُع د ىُتعلميدددُّتع دتعيددمُ
تعتل رددطمُ لاردديخُتفدددهيعُتعلطدد ياُ تعلندد ي ُ تردددع ةُتعلميدددُّفدداُتالال ددد ُ
بلنرينُ ةُتفا دُّتععتميمُتعلعميتيمُتعلعمتيمُفداُتعلميددُّتع دتعيدمُتعتل ردطمُ
ت تلبددمُتعلط د اتُّبتدددُيلادرددمُت د ُتنليد دددُّر د يُتععتددل ُ لددعُاع د ت ُ ل د فياُ
تعبيدادددُّ تعتعم تدددُّتإلنيددد يمُتعلدداُللضددتنُتعطمبددمُ تعلفييدددُّ تعبدداتتلُ
تعترداتُّ تعطد دُّتالرليعدبيمُتععدتمُ ضد ُتعلميددُّتدنُنيد ُتالعلتدد ُتععددعُ
تعلفييدُّتعتعلت ةُ(فد ُترلتاتايم ُاي دا ُت تف دم ُافد ُطد دم ُتردللتدلُ
اددد ت ) ُ اعددد ت ُتنيدددد يدُّعمفيدددمينُتعثددددااُتدددنُتععددددعُتع ددددتعاُ(ُ)2018/2017
تعفيلُتح لُتنُتععدعُتع دتعاُ(ُ)2019/2018ل ليلُع ُتنُت دع ُتحتاد ُععد ُ
تنُتعلميدُّتع دتعيمُتعتل رطم ُبدإلضدفمُاعىُتالعلتد ُتععدعُعلميمُتعزا د ُتعل ايم ُ
لعيينُ ل ي ُع ُع ُتنُتععت ت ُ ل ليلُع ُتنُتعم دنُعمرياُفداُت دات تُّ
تالعلتدددد ُتعفدددد ُ افددد ُتعطد دددمُتالردددليعدبيمُ تلدبعدددمُ تردددلتاتايمُتعلتدددد ُ(ُ)7
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لفييدُّفاُتعلميدُّتع دتعيمُتعتل رطم ُلعُزيداةُلميدُّل ايمُعتدن ُل عيد ُ
ارددديبمُتعتدزايدددمُعملتدددايضُ تع بدعدددمُ تعت دددنُتعطبيدددمُتعترددددا ة ُافيددد ةُتحردددمتيمُ
عملتددايضُ تع بدعددمُ تعت ددنُتعطبيددمُتعتردددا ةُعم د اُعمددىُت د ىُترددللتدلُتعلميددمُ
عتعددديياُتالعلتددد ُتعفددد ُ ف د ُتعترددلن دُّ ب د الُّتالعلتددد ُتعترددلن مُعمي ددد ُ
تعا ُعمدىُتفلمداُتعللدمُ تالرلفردداتُّتعلداُلدا ُتعدىُت يايدمُتعلتدد ُتعلميددّ ُ
ع اددمُلن ددقُعملميددمُتالا ايددمُعمعم د عُ تعللا ع يدددُ تلدبعددمُت د ىُتعلزتت دددُبلطبيددقُ
لعمتيدُّ تعديياُتالعلتد ُتععدع

ُ

ثالثا ً:
الجودة والتصنيف
مديرية ضمان ْ

ررددُّتعلعمديعُ
يلتثلُعتلُت يايمُضتدنُتع د ةُ تعلياياُفداُضدتدنُ د د ةُتفا ددُّتؤ ا
تععدعا ُ ال دُعمىُتعلادف ُتنميًدُ عدعتيُد ًُ ع ُبلط ياُتعديياُضدتدنُتع د ةُتعتؤررديمُ
تعباتت يمُ تعديياُتعليداياُتحا اداُعم دتعددُّ تعليداياُتحا اداُعمبداتتلُتحلد يتيدم ُ
فيتدُيماُعهعُاا دزتُّتعت يايمُ :








تدددااُ ددد د ةُضدددتدنُتع ددد ةُعمدددىُتردددل ىُتعتؤرردددمُع دتعدددمُتع دددايُتح ردددطُ/
تعترل ىُتع هبا
تددااُ د د ةُضددتدنُتع د ةُعمددىُترددل ىُتعباادددتلُع دتعددمُتعزيل اددمُعلميدمُتآل تمُ
تععم عُ/تعترل ىُتعفضا
تااُ د ةُضتدنُتع ةُعمىُترل ىُتعباادتلُع دتعدمُتعزيل ادمُعلميدمُللا ع يددُ
تعتعم تدُّ/تعترل ىُتعفضا
تااُ د ةُضتدنُتع ةُعمىُتردل ىُتعبااددتلُع دتعدمُتعزيل ادمُعلميدمُتحعتددلُ/
تعترل ىُتعفضا
تددااُ د د ةُضددتدنُتع د ةُعمددىُترددل ىُتعباادددتلُع دتعددمُتع ددايُتح رددطُعلميددمُ
تعن يُ/تعترل ىُتع هبا
تااُ د ةُضتدنُتع ةُعمىُترل ىُتعباادتلُع دتعدمُتععمد عُتعلطبي يدمُتعفديدمُ
علميمُتعيي عمُ/تعترل ىُتع هبا
تااُ د ةُضتدنُتع ةُعمىُترل ىُتعباادتلُع دتعدمُتععمد عُتعلطبي يدمُتعفديدمُ
علميمُتع ا رمُ/تعترل ىُتعفضا
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تااُ د ةُضتدنُتع ةُعمىُترل ىُتعباادتلُع دتعدمُتععمد عُتعلطبي يدمُتعفديدمُ
علميمُتعلتايضُ/تعترل ىُتعفضا
تااُ د ةُضتدنُتع ةُعمىُترل ىُتعباادتلُع دتعدمُتععمد عُتعلطبي يدمُتعفديدمُ
علميمُللا ع يدُتعتعم تدُّ/تعترل ىُتعفضا
ن دددمُ ددد د ةُضدددتدنُتع ددد ةُعمدددىُتردددل ىُتعبااددددتلُع دتعدددمُتععمددد عُتعلطبي يدددمُ
تعفديمُعلميمُتعن ي
تااُ د ةُضتدنُتع ةُعمدىُتردل ىُتعبااددتلُع دتعدمُتعزا دد ُعلميدمُتعيدي عمُ/
تعترل ىُتعفضا
تااُ د ةُضتدنُتع ةُعمىُترل ىُتعباادتلُع دتعمُتعزا دد ُعلميدمُتعلتدايضُ/
تعترل ىُتعبا ازي
لطبيدددقُا دددات تُّتعتلدبعدددمُ ضدددتدنُتع ددد د ةُفددداُُلميددددُّتعطدددمُفددداُتع دتعددددُّ
تحا ايم
لددددعُليدددداياُتع دتعدددددُّاعددددىُث ثددددمُترددددل يدُّتتلدددددز ُ يدددد ُ بند ددددمُاعددددىُ
لنرددديادّ ُ عددد ُعغديدددمُابدددطُتعددد ععُتعنلددد تاُعم دتعددددُّب ددد لُتعالدددد ل ُ(فطدددمُ
لنفيددددزُتعاتدددد ُتال ليددددد يُ ُتع دددد اُتالرددددلاتلي اُتعثدعدددد ُتددددنُتالرددددلاتلي يمُ
تع طايددددددمُعلاتيددددددمُتعتدددددد تا ُتعب ددددددايمُ(تعترددددددد عم)ُُ-تعت ددددددا ع("ُ)3:3لعزيددددددزُ
تعن تفزُعإل تاةُتعف ُعادعمُعمت تا ")
تعت دالمُفاُتلدبعدمُلافيد ُتعفطدمُتعلافي يدمُعإلا ددزُتعنلد تاُند لُتند اُتعلعمديعُ
تععدددعاُ تعت دددالمُفدداُتلدبعددمُفطددمُلنفيددزُتعات د ُتال ليددد يُ تعفطددمُتعلافي يددمُ
ع رلاتلي يمُتع طايمُعلاتيمُتعت تا ُتعب ايم ُ
تعتردهتمُفاُلن يدقُتلطمبددُّتعتاندمُتح ا بيدمُعبداُبااددتلُتعل دغيلُ تالاد تدجُ
تال لتدعاُبدعلعد نُت ُتع دُّتعتعايمُ بلت يلُتنُتاللند ُتال ا با
ع ددد ُ ا ددددُّعتدددلُعتددد ات ُضدددتدنُتع ددد ةُ تعتعايدددينُفددداُتع دتعددددُّتحا ايدددمُ
تعارتيمُ تعفديمُ( ُ)8دتعدُّند لُت دات تُّتعل د عُعايدلُ د د ةُضدتدنُتع د ةُ
تعلياياُ ا اُث دفمُتع ةُ تعلياياُع ىُتععدتمينُفاُه لُتع دتعدّ
تلدبعمُا ات تُّلطبيقُتعلياياُتحا ااُعمباتتلُتحلد يتيم
الجدول رقم ( )2أهم انجازات مديرية ضمان الجودة والتصنيف

#

اإلنجـاز

رردُّ تعباتتلُ تات عل د
 1لط ياُ لن ي ُع عمُضتدنُتع دُ ةُعمتؤ ا
رردددُّتعلعمدديعُ
 2لط د ياُ اي د تاُ عيددلُ يددد ُتعددديياُضددتدنُتع د د ةُعتؤ ا
تععدعا

2016

2017

2018
ُ

10

1

2

1

0

1
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3
4
5
6
7

تع دتعدُّتعلاُلعُل ييت دُعضتدنُتع د ةُ تلدبعل د
لميدُّتعطمُتعلاُلعُل ييت دُعضتدنُتع د ة
لط ياُتعديياُلياياُتع دتعدُّ تعباتتلُتحلد يتيم
تع اشُ تع اتُّتعل ايبيم
ضتدنُ د ةُتعباتتلُتحلد يتيم ُ

1
4
0
16
0

3
4
1
33
3

13
4
1
8
11

رابعا ً:
المركز الوطني لالختبارات

ُ

دددعُتعتالددزُتع د طااُع فلبددداتُّبع د ُتتلندددنُتعلفددد ةُتع دتعيددمُعمعدددعُتع اتردداُُ2019/2018
( اةُتعفيددلُتح ل)ُلتدددُهد ُتبددينُفدداُتع د لُا ددعُ(ُ)3ت دااددمُتد ُتالتلندادددُّع ع د تعُ
تعردب مُني ُ ُ:
 ت دلتمُّبايدمُتتلنددنُتعلفدد ةُتع دتعيدمُعمددىُتردل يينُ(تععددعُ تعد يق)ُ:نيد ُت ددلتلُ
تعتردل ىُتععدددعُعمدىُتعلفديدددُّ(تعبند ُتععمتدداُ لفردياُتعالددد لُتعلفليداُتعاد د ُ تعث دفددمُ
تعتعم تدليمُ تعتعافمُبددعن يُ تع ت بددُّ تعتعافدمُبدع تعد ُ تعردم ليدُّتحف يدمُ
تعتعدع ددمُتعايدضدديمُ تعتعدع ددمُتعمفعيددمُ ت ددداتُّتعل تيددلُ ت ددداتُّنددلُتعت ددلممُ
تععتدددلُفددداُفايدددقُ ت دددداتُّتع ددد اةُعمدددىُتعدددلعمعُ تعلليددداُ تعت دددداتُّتعلاعيتيدددمُ
ت داتُّتع يد ةُت داتُّفاُتعمغمُتععابيم)ُ الد دُّتعلعمعُتععدتدمُُعتؤررددُّتعلعمديعُ
تععدددعا ُعتدددُتعترددل ىُُتع د يقُف د ُت ددلتلُعمددىُتعلفديدددُّ الد دددُّتعددلعماعُتعفديددمُ
ييدُّعمترل ىُتع يق ُ
بدعلف ا
 بمغُع ُتعع ت لُتعلاُيغطي دُتتلندنُتعلفد ةُتع دتعيمُ(ُ)18عد مم ُ
 بمغددُّارددبمُتع دتعدددُّتعلدداُن ددُّ ا ددمُتإلل دددنُبدعترددل ىُتععدددعُالتلندددنُتعلفددد ةُ
تع دتعيمُ(ُ)%57عمعدعُتع دتعاُ2018/2017
 بمغُّاربمُتعبداتتلُتحلد يتيدمُتعلداُن دُّ ا دمُتإلل ددنُبدعتردل ىُتعد يقُالتلنددنُ
تعلفد ةُتع دتعيمُ(ُ)%58عمعدعُتع دتعاُ2018/2017
 بمغُّاربمُتعلنرنُب

ةُتفا دُّتعلعمعُبدعترل ىُتععدعُ()%2+
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مُتدنُ تعيدمُتعتملدمُاتايددُتععبد ُ
 ردهعُتعتالدزُتعد طااُع فلبدداتُّبادد ً ُعمدىُطمد ٍ
عملتياددزُتعلابد يُبن رددبمُتالتلندددنُتعفددد ُبدددعتعمعُتعتلتيددزُ تإل دداتاُعميد ُ لافيد لُ
حاب ُ(ُ)4تاتُّفاُتاتلزُتفلمفمُت ازعدمُعمدىُتع دتعددُّتحا ايدم ُ آفداُتتلنددنُ
دعُتعتالزُبلافي لُفاُ اُ(ُ)4تنُتععدعُ(ُ )2018
 ن ردددبمُتتلنددددنُتع ددد اتُّتعتعافيدددمُ تعلنيددديميمُعغديددددُّتعد عدددمُ ددد د تُّتعطمبدددمُ
تعنديمينُعمدىُ د د ةُتعثدا يدمُتعت ارديمُ يداُتحا ايدم ُ لطبي د ُعتداتُّع يد ةُفداُ
تع دتعدُّتحا ايمُعمعدعُ(ُ )2018/2017
 لط ياُتتلندنُتعلفد ةُتع دتعيمُبتدُيل عُت ُتلطمبدُّر يُتععتدلُ تع ا دمُتعا د ديمُ
تعردبعمُع عمُتعتم ُعب ُتعثدااُتعتععع
 تتلندنُتعلفدد ةُتع دتعيدمُلتؤ داُع يدد ُتعلفديددُّ تعت دداتُّتع زتدمُعإلافداتطُفداُ
ر يُتععتدلُعع داُل ايداُعمباد ُتعد عاُبدأنُُ%29تدنُ دبدمُتحا نُيعددا نُضدعاُ
تعلأهيددلُ تفل ددداُتعت ددداتُّتع زتددمُالافدداتط عُفدداُتعنيدددةُتععتميددمُ تعلدداُلل دددط ُتد ُ
تعلفديدُّ تعت داتُّتعلاُي ير دُتتلندنُتعلفد ةُتع دتعيمُ-تعترل ىُتععدع ُ
تع

لُا عُ(ُ)3تع ت ُتعتل تينُع تلندنُنرمُتعلفي

الفصل الدراسي
تعفيلُتعثدااُتنُتععدعُتع اتراُ
2013/2012
تعفيلُتح لُتنُتععدعُتع اتراُ
2014/2013
تعفيلُتعثدااُتنُتععدعُتع اتراُ
2014/2013
تعفيلُتح لُتنُتععدعُتع اتراُ
2015/2014
تعفيلُتعثدااُتنُتععدعُتع اتراُ
ُ 2015/2014
تعفيلُتال لُتنُتععدعُتع اتراُ
ُ 2016/2015
تعفيلُتال لُتنُتععدعُتع اتراُ
ُ 2017/2016
تعفيلُتعثدااُتنُتععدعُتع اتراُ
ُ 2017/2016
تعفيلُتال لُتنُتععدعُتع اتراُ
ُ 2018/2017
تعفيلُتعثدااُتنُتععدعُتع اتراُ
ُ 2018/2017
تعفيلُتال لُتنُتععدعُتع اتراُ
2019/2018

أعداد الطلبة
الخريجين المتقدمين
لالمتحان
ُ 8582
ُ 7251
ُ 6542
ُ 19762
ُ 42685
ُ 70825
19640
ُ 46640
ُ 18519
40357
ُ 17283

ُ تعترل ى ُ

عدد مستويات االمتحان

عدد االمتحانات للبرامج
األكاديمية والتخصّصات

ُ ُ2
(عدعُُ+تل رط) ُ
ُ ُ2
(عدعُُ+تل رط) ُ
ُ ُ2
(عدعُُ+تل رط) ُ
ُ ُ2
(عدعُُ+تل رط) ُ
ُ3
ُ(عدعُُ+تل رطُ ُ+يق)
ُ ُ3
(عدعُُ+تل رطُ ُ+يق)
ُ ُ3
(عدعُ+تل رطُ ُ+يق)
ُ3
ُ(عدعُ+تل رطُ ُ+يق)
ُ ُ2
(عدعُ +يق) ُ
ُ2
(عدعُ +يق)
ُ ُ2
(عدعُ +يق)

ُ4
ُ8
ُ 12
ُ 15
ُ 77
ُ 184
ُ 304
ُ 317
ُ 188
ُ 183
ُ 183

خامسا ً:
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مديرية الشؤون المالية واإلدارية
 التخطيط االستراتيجي

تدددددنُتحهددددد تاُتالردددددلاتلي يمُتعلددددداُلعتدددددلُعمي ددددددُتعت يايدددددمُلتلدددددينُتع ددددد اتُّ
تعتؤررددديمُعم ي دددمُ عددد ُتدددنُفددد لُ ضددد ُفطدددمُلافي يدددمُعت دددا عُبااددددتلُلأهيدددلُ
تعلدددد ت اُتععدتمددددمُفدددداُهي ددددمُتالعلتددددد ُ افدددد ُلفددددد ةُتعلدددد ت اُفدددداُتع دددددُّ تُّ
تعع مُ باادتلُلمبيمُتلطمبدُّتعديياُضتدنُتع ةُع ىُتع ي م
 جائزة الموظف المثالي الشهري:

نيددلُعمددىُ ددد زةُتعت عدداُتعتثدددعاُ(ُ)14ت عفدُد ًُ ت عفد ُمًُفد لُتععدددعُ ُ 2018عد ُب د اُ
لنفيزُتعت عفينُ ل يع عُعمىُتح ت ُتعتلتيز ُُ تعلاُلعُتععتلُب دُتعلبداُت ًُتنُُ ُ2016/7/1
ُ
ُ
 اإليرادات:

ياددا ُفداُندينُبمدغُ
 بمغُن عُتإليات تُّتعت اةُععددعُُ2018تبمدغُ(500ذ110ذٍ ُ)5
ياددا ُ بمدغُن دعُتإليدات تُّتعفعميدمُ
ن عُتعاف دُّتعت د اةُتبمدغُ(000ذ304ذٍ ُ)1
(039ذ101ذ ُ)3ياداُت ًُعغديمُ ُ2018/12/31ربمُااففدضُتإليات تُّهد ُعد عُ يددعُ
تع دتعدُّتعارتيمُب ف ُتالعلزتتدُّتعتلالبدمُعمي دد ُ لد ع ُبردبمُعنُتععدعُ
تعلفييدددُّفدداُتع دتعدددُّ د ُنيددمُّعمددىُتالعلتددد ُلتدددُلاد يددُّفدداُ
تالرلن تثدُّعلفييدُّ يد ة ُفيتددُبمغدُّتعتردلن دُّتعتدعيدمُعم ي دمُعمدىُ
تع دتعدددُّتعارددتيمُ تع دتعدددُّتعفديددمُ لميدددُّتعت لت د ُتعتل رددطمُنلددىُ
ُ2018/12/31لتدُه ُتبينُبدع لُا عُ(ُ :)4

رردُّتعلعميعُتععدعاُنلىُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ2018/12/31
لُا عُ(ُ)4تعتطدعبدُّتعتدعيمُعمىُتؤ ا
المطالبات المالية
الجهة

الذمم السابقة
()2017 – 2008

2018

مجموع
المطالبات

المبالغ
المحصلة

الرصيد
المتبقي

2927000
12000
2939000
2939000
0
تع دتعدُّتعارتيمُ
139550
1854000 1993550
1913050
80500
تع دتعدُّتعفديمُ
23800
43219
67019
53019
14000
لميدُّتعت لت ُتعتل رطمُ
3090350
1909219 4999569
4905069
94500
تعت ت عُتعلما
*ُا داةُاعىُللدمُا درمُتع زات ُا عُ(ُ)70/11/1/13476لدايخُُ ُ2017/3/23ف د ُلدعُاعفدد ُتع دتعددُّ
تعارددتيمُتددنُاردد عُتعبدد الُّتعترددلن مُعمي دددُعيدددعاُتع ي ددمُعمفلدداةُ( ُ)2017-2008تعبدددعغُ يتل دددُ
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( ُ)21.468.401يادا ُ ايطمُاعلزتت دُب ف ُهد لُتعبد الُّتعلبدداتًُتدنُ ُ 1/1/2018تعلداُعدعُلرد ُعغديدمُ
لدايفم ُ

سادسا ً:
إنجاااازات هيئاااة اعتمااااد مؤسساااات التعلااايم العاااالي وضااامان جودتهاااا بماااا يتعلااار بمشااااري الخطاااة
االسااااتراتيجية لتنميااااة المااااوارد البشاااارية وخطااااة تحفيااااز النمااااو االقتصااااادي والبرنااااامج التنمااااوي
التنفيذي

ُُُُُل عُتع ي مُبتلدبعدمُلافيد ُتددُ دد ُتدنُت دداي ُفداُتعفطدمُتالردلاتلي يمُعلاتيدمُتعتد تا ُ
تعب ايمُ فطمُلنفيزُتعات ُتإل ليد يُ تعباادتلُتعلات يُتعلافي يُعنُطايدقُلافيد ُتعفطدمُ
تع ايمُ"ُتعل يلدُّ تعلفيييدُّتعتطم بمُعلافي ُت داي ُتعفطدمُتعلفيديميمُع ردلاتلي يمُ
تع طايدددمُعلاتيدددمُتعتددد تا ُتعب دددايمُ فطدددمُلنفيدددزُتعاتددد ُتال ليدددد يُ تعبااددددتلُتعلافيددد يُ
تعلات ي" ُ فيتدُيماُعهعُاا دزتُّتع ي مُتعلاُلتُّفاُتععدعُُ2018فاُه تُتعريدي:
دداُعمدىُتردللتدلُتالردلن د دُّ
 اا دزُتإلطداُتعد طااُعمتدؤه ُّلل داي ُ تععتدلُ ٍ
تعل ايعيمُتعتلعم مُب ُ(تعاعدع ُ تعلعميتدّ) ُ لعتلُتع ي مُت ُبعدضُتع ددُّتع تعتدمُ
عل فياُتع ععُتعفاداُتعتطمد مُإل دات تُّ عتميددُّلافيد ُتإلطدداُتعد طااُعمتدؤه ّ ُ
(تالرلاتلي يمُتع طايمُعلاتيمُتعت تا ُتعب ايم)
 اع ت ُفطمُعلاتيمُتعت تا ُتعب ايمُعم ي مُُ ع ُتنُع لُُلأهيلُتعلد ت اُتععدتمدمُفي ددُ
ُتع دُّ تُّتعع مُُفداُت ددالُّتالعلتدد ُ تع د ةُ تعليداياُ تإلطدداُتعد طااُ
عمتددؤه ّ ُ(فطددمُلنفيددزُتعاتد ُتال ليددد ي ُ تالرددلاتلي يمُتع طايددمُعلاتيددمُتعت د تا ُ
تعب ايم)
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تفدطبدددمُتع دتعددددُّبل ددد يعُل دددداياُ ايدددمُعدددنُتعبددداتتلُتعلددداُلدددعُتعلتد هددددُ تفميددددُ
فدا يد ً ُني ُلعُا اتجُه تُتعبا ُفاُتعتايمُتالعللا ايدمُتعلداُعطم ل ددُتع ي دمُعل د عُ
تع دتعدددُّبلعبددأةُتعبيدادددُّتعتلعم ددمُبدالعلتددد تُّتعتنميددمُ تع عيددمُب دددللُ اي ُ(ُ
تالرلاتلي يمُتع طايمُعلاتيمُتعت تا ُتعب ايم)
تفدطبمُتع دتعدُّعطا ُلفييدُّلل ت عُت ُتنليد دُّر يُتععتل؛ُبدالردلاد ُتعدىُ
ل يدديدُّتعم دددنُ ل ددداياُ ي د تنُتعف تددمُتعت ايددم(ُفطددمُلنفيددزُتعات د ُتال ليددد ي ُ
تالرلاتلي يمُتع طايمُعلاتيمُتعت تا ُتعب ايم)
تفدطبدددمُتع دتعددددُّعلطبيددددقُتعدددديياُتع ددد ةُتعتؤرردددديمُ تعباتت يدددمُعللددد ت ُعُتدددد ُ
ترلاتلي يمُتع دتعمُ ع ع يدل دُ(فطمُلنفيزُتعات ُتال ليد ي)
لعُلياياُتع دتعدُّاعىُث ثمُترل يدُّتتلدز ُ ي ُ بند دمُاعدىُلنرديادّ ُ ف دُد ًُ
عمتؤ دداتُّتآلليددمُ:ارددبمُعضد ُهي ددمُل د اي ُ/طدعددم ُ الددد لُترددلبدامُاضدددُتعطمبددم ُ
تعبن ُتععمتا ُ اربمُتعطمبمُتع تفد ينُ/تععد ُتعلمداُعمطمبدم ُ د ةُتعفداي ين ُاردبمُ
تإل تايددينُ/ععضددد ُهي ددمُتعلد اي ُارددبمُعد ُتعطمبددمُتعت بد عينُفدداُتعتد تزيُ/تععد ُ
تعلماُتنُتعطمبم ُ الد لُتتلندنُتعلفد ةُتع دتعيم ُ بأ زتنُتلفد لمُلعلت ُعمىُعهتيدمُ
لددلُتؤ دداُ عد ُعغديددمُابددطُتعد ععُتعنلد تاُعم دتعدددُّب د لُتعالددد ل ُ(فطددمُلنفيددزُ
تعاتدد ُتال ليددد يُ ُتع دد اُتالرددلاتلي اُتعثدعدد ُتددنُتالرددلاتلي يمُتع طايددمُعلاتيددمُ
تعتددد تا ُتعب دددايمُ(تعتردددد عم)ُُ-تعت دددا ع("ُ)3:3لعزيدددزُتعنددد تفزُعدددإل تاةُتعفعدعدددمُ

عمت تا ")
 لياياُتعباتتلُتحلد يتيمُبع ُاي تاُتعلياياُتحا ااُعم دتعدّ ُلعُاع ت ُتعدديياُ
لياياُتعباتتلُتحلد يتيم ُ ُلعُل ليلُع ادمُعلن يد ُ لافيد ُعتميدمُليداياُبعدضُ
تعباتتلُع تُتععدع ُ عا ِّرمُّعم دتعدُّحف ُتعلغ يمُتعات عمُتا ع ُالعلتد هدُبدع دللُ
تعا د ا ُلافي تًُعتدُ د ُفاُتعباادتلُتعلات يُتعلافي ي
 لعُاي تاُتعديياُضتدنُ د ةُتعلد اي ُ(تع د اُتالردلاتلي اُتعثددااُ(تع د ة)ُتدنُ
تالردددلاتلي يمُتع طايدددمُعلاتيدددمُتعتددد تا ُتعب دددايمُُ-تعت دددا عُ( "ُ)2:4يدددد ُ تات بدددمُ
اع ت ُتعل داياُن لُ ةُتعل اي ُ تفا دُّتحبند ُتععمتيم")
 لط د ياُتتلندددنُتعلفددد ةُتع دتعيددمُبدعلعددد نُت د ُعت د ت ُتعلميدددُّعع ت ددلُتعلفييدددُّ
تعتفلمفمُبدعلبداهدُ ريممُفدعممُع يد ُتد ىُلنيديلُتعلفديددُّتعتطم بدمُ ع د ُ اشُ
عتلُتافيممُعتاد مُتعالد لُ اع ت ُتعل ييدُّتعتادربم
 دتددُّتع ي ددمُبريد تاُل ايدداُ د ةُتعلعمدديعُفدداُتع دتعدددُّتحا ايددمُُعمعدددعُ 2017لافيد تًُ
عم ددد اُتالردددلاتلي اُتعثددددااُ(تع ددد ة)ُتدددنُتالردددلاتلي يمُتع طايدددمُعلاتيدددمُتعتددد تا ُ
تعب ددايم ُفيتدددُيف د ُتعت ددا عُ( "ُ)2:4يددد ُ تات بددمُ اع د ت ُتعل ددداياُن د لُ د ةُ
تعل اي ُ تفا دُّتحبند ُتععمتيم"
AQACHE I 17

 دتددُّتع ي ددمُب ضد ُترددلاتلي يمُ طايددمُعم ي ددمُنلددىُعدددعُُ 2025ل د اُعلطد ياُتعبايددمُ
تعلنليمُ تح زةُتعللا ع يمُفاُتؤرردُّتعلعميعُتععدعاُ لعزيدزُتردلف تعُتعتيدد اُ
تعلعميتيددمُتفل نددمُتعتي د اُعلنرددينُتعلعمدديعُ تعددلعماعُ تحبنددد ُتععمتيددم ُلافي د تًُعم د اُ
تالرددلاتلي اُتعاتبد ُ(تالبللدددا) ُتددنُتالرددلاتلي يمُتع طايددمُعلاتيددمُتعتد تا ُتعب ددايم ُ
فيتدُيف ُتعت ا عُ("ُ)4:2لط ياُتعبايمُتعلنليمُ تح زةُتعللا ع يمُفاُتؤررددُّ
تعلعميعُتععدعاُ لا يلُترلف تعُتعتيد اُتعلعميتيمُتفل نمُتعتي ا"
سابعا ً:
التحول اإللكتروني

ضعُّتع ي مُفطمُعملن لُتإلعللا ااُلتد يدًُت ُريدردُّتعنل تدمُتعلداُل د اُاعدىُعلتلدمُ
تي ُتعف تدُّتعنل تيمُعيلتلنُتلم اُتعف تمُتنُتع ي لُاعي دُ تالردلفد ةُتا ددُبلدلُيرداُ
ر عم ُ ع ُلافي تًُعماؤىُتعتمليمُتعرددتيم ُ هد فُّتع ي دمُفداُعتميدمُلن ع ددُتإلعللا اداُ
اعىُلنرينُتعفد تدُّ تعلرد يلُعمدىُتلم داُتعف تدمُ ااضدد ع ُنيد ُ دتدُّتع ي دمُب ضد ُ
اعدددعُتايددمُتعفدد تدُّتالعللا ايددمُ تعدد يُي دد اُاعددىُعلتلددمُععتدددلُ فدد تدُّتعتدد يايدُّ
تح ردعُفاُتع ي م ُ
ُ
ُ
 .1طلبات مديرية اعتماد الجامعات  /الكليات:
طلب االعتماد العام ،طلب االعتماد الخاص ،طلب استكمال النواقص ،طلب تصاريح العمل ،طلب الحصول
على شهادة اعتمادية للتخصص ،طلب الحصول على شهادة اعتمادية .

 .2طلبات مديرية ضمان الجودة.

طلب جودة مؤسسات ،طلب جودة برامج ،طلب الحصول على شهادة جودة للبرامج ،طلب الحصول على

شهادة جودة مؤسسات.

 .3طلبات المركز الوطني لالختبارات .

طلب التقدم لالمتحان للطلبة المتخلفين ،طلب الحصول على شهادة امتحان الكفاءة الجامعي ،بيانات الطلبة
والتجهيزات الفنية للجامعة المتحان الكفاءة الجامعي.

 .4التقارير االلكترونية

يحتوي نظاام المنصاة علاى مجموعاة مان التقاارير ايساساية التاي تسااعد المادصريات وقراحاو القارار والجامعاات

في اتخاذ الق اررات المناسبة واالطاال علاى الواقال الفعلاي ( قا اررات مجلاا الهي اة ،نتااجج الطلباة المتحاان الكفااءة
الجامعية ،إحصاجية الطلبة الخريجين ،التخصصات المعتمدة قعضاء الهي ة التدريسية).

 .5الربط م الشبكة الحكومية اآلمنة SGN

تم البدء بالربط مل الشبكة الحكومية اآلمنة وذلك بالتعاون مل و ازرة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات.

 .6امتحان الكفاءة الجامعية:
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القيام بإعداد بنك قس لة إلكتروني باالشتراك مل مركز االختبارات الوطني للعدصد من التخصصات المختلفة البالغ
عددها ( ،)181وتم بالفعل تنفيذ عدد من االمتحانات اإللكترونياة ل ا ( )40357طالباا وطالباة للفصال الثااني مان
العام الدراسي  2018/2017كما وتقدم ( )17283طالبا وطالبة للفصال ايول للعاام الد ارساي ،2019/2018
والقيام بتطوير نظام استخراج تقارير النتاجج الخارة باإلمتحان ،وتم البدء بتطوير خادمات طلاب التقادم إلرادار
شهادة االمتحان وطلب التقدم لالمتحان .

الشكل يبين نسب التحول االلكتروني

التحول االلكتروني
تتلندنُتعلفد ةُتع دتعيم()3
()3
90%
()2
80%

تع بلمُتعنل تيمُتالتام()2

اعدعُتايمُتعف تدُّتالعللا ايم()1

(ُ)1
70%

()2
30%

()1
30%

(ُ)3
10%
تعتن ق

تعترل ا
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ثامنا ً:
اإلتفاقيات
ع د ُّتع ي ددمُتلفد يدددُّ ت د لاتُّلفدددهعُت د ُتعع ي د ُتددنُُتع ددالد ُف د لُتعرددا تُّتعددث ُ
تعتدضيمُب اُلط ياُعتلُتع ي مُ ل ري ُاطدديُعتم ددُتنميدُد ًُ فدا يدُد ًُ تع د لُا دعُ(ُ)5
ي ضاُتمفيدًُع لُتع دّ ُ
Membership

)1 Council for Higher Education Accreditation (CHEA
مجلس اعتماد التعليم العالي في الواليات المتحدة

2015
2016
2017
2015
2016
2017
2015
2016
2017
2015
2016
2017
2017

Membership

)2 The Arab Network for Quality Assurance in Higher Education (ANQAHE
الشبكة العربية لضمان الجودة في التعليم العالي

Affiliation

3 The International Network for Quality Assurance Agencies in Higher
)Education (INQAAHE
الشبكة العالمية لمؤسسات ضمان الجودة في التعليم العالي
4 The European Association for Quality Assurance in Higher Education
)(ENQA
الرابطة االوروبية لضمان الجودة في التعليم العالي
)5 The Accreditation Council for Pharmacy Education (ACPE
مجلس اعتماد التعليم الصيدالني االمريكي
6 The Quality Assurance Agency for Higher Education (QAA) in UK
وكالة ضمان الجودة للتعليم العالي في المملكة المتحدة

Agreement

2017

LOI

Affiliation

لُا عُ( ُ)5الد ُتع ي مُتعتنميينُ تعفدا يين
ُُ
 تاسعا ً:
الخطط اإلستراتيجية الوطنية والتنفيذية

 لط ياُتعفطمُتإلرلاتلي يمُعم ي مُعألع تعُ2025-2018
 اع ت ُتعفطمُتعلافي يمُالرلاتلي يمُتع ي مُعألع تعُ2025-2016
 تعت ددددالمُفددداُاعددد ت ُتعفطدددمُتعلافي يدددمُعتنددد اُتعلعمددديعُتععددددعاُفددداُتعفطدددمُ
تإلرلاتلي يمُتع طايمُعلاتيمُتعت تا ُتعب ايمُعألع تعُ2025-2016
 اع د ت ُتعفطددمُتعلافي يددمُتعفديددمُب ي ددمُتالعلتددد ُالرددل طدمُتعطمبددمُتع تف د ينُ
عألع تعُ2025-2016
 تعفطمُتعلافي يمُع ا دزُتعنل تاُعمتند اُتعفديمُبدع ي م
ُ
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ُ
عاشراً:
ملخص أعمال الهيئة
ملخص عام لما ورد في متن التقرير النجازات كل مديرية من مديرات الهيئة حسب طبيعة االنجازات وعددها.

الجدول ()6
طبيعة األعمال

الجودة
ضمان
ْ

المجال المعرفي

الجودة للمؤسسات والبرامج
أدلة ضمان
ْ
ومراجعتها

العدد

3

الجودة
الجامعات التي تم متابعةاستمرارية ضمان
ْ

العدد

1

معايير تصنيف الجامعات والبرامج

العدد

1

جودة البرامج /الكليات /مؤسسات
ضمان ْ

العدد

12

الجودة
كليات الطب التي تم تقييمها لضمان
ْ

العدد

4

الورش والدورات التدريبية

العدد

8

تحديد المجاالت المعرفية ألعضاء هيئة التدريس

عدد القرارات للمجاالت المعرفية

98

قرارات مجلس الهيئة

عدد قرارات مجلس الهيئة الكلي

1258

عدد أعضاء هيئة التدريس في الجامعات الرسمية

8512

أعضاء هيئة التدريس

مديرية االعتماد

عدد أعضاء هيئة التدريس في الجامعات الخاصة

2935

عدد الطلبة في الجامعات الرسمية

210106

عدد الطلبة في الجامعات الخاصة

80742

عدد الطلبة في مرحلة البكالوريس

264442

عدد الطلبة مرحلة الدراسات العليا

26358

عدد الطلبة الكليات المجتمع المتوسطة رسمية
والخاصة والعسكرية

25111

عدد مستويات االمتحان المطبقة

2

الطالب

المركز الوطني
لالختبارات

امتحان الكفاءة الجامعية
عدد الطلبة المتقدمين لالمتحان

الفصل األول18519 :
الفصل الثاني40357:
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مديرية الشؤون
المالية واالدارية

عدد االمتحانات المحوسبة

الفصل األول187 :
الفصل الثاني180:

عدد التقارير

الفصل األول48 :
الفصل الثاني48:

العاملين في الهيئة على رأس عملهم

عدد العاملين في الهيئة على رأس عملهم

72

العاملين في الهيئة المجازيين

عدد المجازيين

6
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