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 الدليل مقدمة

 

 التي لطبيةللمستشفيات ا بوصلة وإجراءاتهااألكاديمي للمستشفيات الطبية  االجرائي لالعتماد دليلال يمثل    

 حيث ،االردنية العالي التعليم مؤسسات اعتماد هيئة عن الصادرةاالعتماد األكاديمي  شهادة لنيل تقدمتنوي ال

صفاتها الجامعية والتعليمية والتدريبية وموا -للمستشفيات الطبية  االعتماد األكاديمي معايير الدليل هذا يحتوي

 راسةد إنجاز في المستشفيات الطبية  يساعد الذي االمر الخصوص، بهذا الهيئة عن الصادرة والتعليمات ،

  .لطبيةااالعتماد االكاديمي للمستشفيات  شهادة على الحصول إجراءات من مهما   جزء   تعد   التي الذاتي التقييم

 

االعتماد ب الخاصة المعلومات من مزيد   على الحصول المستشفيات الطبية  تستطيع الدليل، هذا الى باإلضافة

 .الهيئة في الجْودة ضمان مديرية مع التواصل خاللمن االكاديمي 

 

 حول اقتراحاتهمو بمالحظاتهم الهيئة تزويد المستشفيات الطبية  في الذاتي التقييم دراسة على القائمين من آملين

 .المقبلة الطبعات في وتحديثه تعديله للهيئة ليتسنى الدليل هذا محتوى
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 تقديم

سات هيئة اعتماد مؤس احدى مهماتاالعتماد االكاديمي للمستشفيات الطبية عملية منح شهادة  انانطالقًا من 
( 0222( لسنة )02من قانون الهيئة رقم ) (4)الى المادة وباالستناد الرئيسة،  وضمان جودتها التعليم العالي

مؤسسات  حفيزتفي المملكة وضمان جودته و التعليم العالي نوعية  التي حددت أهداف الهيئة بتحسينو وتعديالته 
البحث العلمي  ومؤسسات والمستشفيات الطبية التعليمية  على االنفتاح والتفاعل مع الجامعاتالتعليم العالي 

ى مع المعايير تتماش قياسيةعايير وتطوير التعليم العالي باستخدام م وهيئات االعتماد وضبط الجودة الدولية
العام  االعتمادالذي يخول الهيئة وضع معايير من قانون الهيئة ( البند )أ( 2، واستنادًا للمادة رقم )الدولية

تحقيقاً ألعلى رياً دو وتطبيقها ومراجعتها  االكاديمي للمستشفيات الطبية  والخاص والجودة والتصنيف واالعتماد
تها التنافسية وطنيًا وتعزيز قدرا المستشفيات الطبية التعليمية في تطوير مخرجاتهيئة ال واسهاماً من، هامستويات

 .واجراءاتها الطبية االعتماد االكاديمي للمستشفياتمعايير  الدليل اأتي هذي، واقليميًا وعالمياً 

 صولهامن أجل ح المستشفيات الطبيةهيئة االعتماد على تقديم المساعدة الدائمة والمستمرة إلى  ًا منحرصو 
فإنه يسر  ،المستشفيات الجامعية والتعليمية والتدريبية ومواصفاتهاوفقًا لمعايير االعتماد االكاديمي على شهادة 

شفيات مستالعتماد ا  وقيمه مجموعة من الخبراء والمختصين في مجال أعدهالهيئة أن تقدم هذا الدليل والذي 
منها  فيدستتو قطفها تيكون هذا الدليل مرجعًا كاماًل ومصدرًا وافيًا وثمرة ناضجة  آمال أن .التعليمية الطبية

 .االعتماد األكاديميتقدم للحصول على شهادة تالتي  المستشفيات الطبية

 

 
  ظافر يوسف الصرايرة األستاذ الدكتور

         

 وضمان جودتها رئيس هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي
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 الجزء األول

 

 اجراءات الحصول على شهادة االعتماد االكاديمي للمستشفيات الطبية

 

 

 اجراءات تقديم طلب للحصول على االعتماد االكاديمي:

تقدددديم  لدددي ملددددئي للتقددددم سعتمددداد المؤسسدددة ال ليدددة امؤسسدددة تعليميدددة تادعتمددداد اداددداديمي  و عليهدددا ت ديدددد  دددو   -1

مست دددعي تعليمدددي تددددتيلي و مست دددعي تددددتيي مل دددا    سدددي المت للدددات ادساسدددية ادعتمددداد تمست دددعي جدددامعي   

 .العامة

 .لت أهليّتها لل صول علي هذه الّ هادةتث التيتقديم  موذج ال لي الملدئي مع ادوتاق ادولية  -2

 يدددتم اللدددت لدددي ال لدددي الملددددئي مدددن فلدددل المتجدددع المادددتط لدددي  دددعلة اعتمددداد الاليدددات ال ليدددة لدددي هيئدددة ادعتمددداد -3

 .الم لوي  ل و  ادعتماد والتااد من ت قيا المست عي  تو  ادهلية

  .الم لوي  ل و  ادعتماد  تو  ادهليةل ها ت قيقمن يتم الالغ المست عي  -4

دلدددع تسدددوم لددددل اعتمددداد المؤسسدددة ال ليدددة امؤسسدددة عليهدددا  ، المست دددعي لالسددديت لددداجتااات ادعتمدددادغلدددة لددي  دددال ت -5

مدددع للهيئدددة لعدددد الموالقدددة علدددي ال لدددي الملددددئي تددددلع ، تعليميدددة لتددددتيي  للدددة اليدددات ال دددي داادددل واددداتج ادتدن 

السددد وية ادعتمددداد متالعدددة  وادددذلف دلدددع تسدددوم .تقدددديم الدتاسدددة الذاتيدددة و فلدددل ت دددايل لج دددة الالدددتاا ادست ددداتيين

 .اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها وتعديالتهضمن تعليمات لددت 

يصددددت مجلدددئ الهيئدددة فدددتاتا لتعيدددين لج دددة الالدددتاا  سدددي ادسدددئ المعمدددول لهدددا لدددي الهيئدددة لدتاسدددة تقتيدددت الدتاسدددة  -6

الذاتيدددة وتقدددوم الهيئدددة لاا دددات الجهدددة المتقدمدددة لال لدددي تسدددميا لاسدددماا اللج دددة ليمدددا اذا ادددان ه ددداف ا  مال  دددات او 

 .ت علي اللج ة علي ان د ياون د  من اعضاا اللج ة تضاتي مصالح لدى الجهة المتقدمة لال ليت ع ا

تقدددوم لج دددة الالدددتاا لددداد ال  علدددي الدتاسدددة الذاتيدددة وال مدددوذج المعتمدددد و المعلددد  مدددن فلدددل المست دددعي مدددع ادوتاق  -7

لددده او لدددال وافط ان وجددددت لدددي مددددة المدعمددده المتلقددده معددده و تقدددوم الهيئدددة لادتصدددال مدددع المؤسسدددة دلالغهدددا لااتما

 يوم عمل . 22اساليع ت 4افصاها 

 

يتلدددا المست دددعي  سددداة الاتتو يدددة مدددن الدتاسدددة الذاتيدددة وال مدددوذج المعتمدددد مدددع الوثدددائا واددلدددة الال مددده لتقدددديت اداا  -8

جدددتاا المست دددعي علدددي ادددل معيدددات مدددن معددداييت ادعتمددداد اداددداديمي ود يجدددو  لعدددد ذلدددف اضدددالة او  دددذ  اوتاق او ا

 اية تعديالت علي تقتيتالدتاسة الذاتية.

تجتمدددع لج دددة الالدددتاا مدددن اجدددل اعدددداد جددددول ال يددداتة الميدا يدددة للمست دددعي والتجهيددد  لهدددا وذلدددف  سدددي ادجدددتاا  -9

 .الااط لالهيئة وياون امين ست اللج ة هو  لقة الوصل لين اللج ة والمست عي 

  .ماا لة المست عي المتقدم لالعتماد لموعد ال ياتة وتعاصيلها فلل اسلوعين علي ادفل من موعدها   -12
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 االكاديمي للمستشفيات الطبية لالعتماد شروط التقييم المبدئي

 

  : اعتماد المستشفى الجامعي 

مست ددددعي يتلددددع لجامعددددة  اوميددددة او ااصددددة ت تددددو  علددددي اليددددة  ددددي و ياضددددع لددددي عملدددده و  ااميتدددده د  مددددة  -

 الجامعه التي ي تمي لها ت تسمية الجهه المسؤولة اااديميا   

 متاط من فلل و اتة الص ة تتايط  هائي  -

  اصل علي  هادة اعتماد او جودة م لية او دولية  -

  اصل علي اعتماد مؤسسي ولتامجي من فلل المجلئ ال لي ادتد ي للتامج ادفامة وال مالة   -

 ستيت  222عدد ادستة ااثت من  -

 مست عي متجعي  امل  -

 يقدم لتامج دتاسات عليا وااتصاط عالي تدتيلية تئيسية ولتعية ودفيقة  -

 يعمل ليه اساتذة من الية ال ي لادضالة لم اضتين غيت متعتغين ذو مؤهالت عالية  -

ين لددددي التاصصددددات يااصددددائ 3مددددن الاددددوادت ال ليددددة تعمددددل لدددددوام الددددي ومتعتغددددون لددددي العمددددل توجددددود  62% -

 ين لي التاصصات العتعية. يااصائ 2التئيسية و

 

 

 

 

  : اعتماد المستشفى التعليمي التدريبي 

 ت و اتة ص ة و ادمات  لية ملاية  او ااط مست عي  اومي -

 ان ياون ه اف تعافد مع جهه اااديمية او ااثت لي التاصصات ال لية و العلوم الص ية  -

 متاط من فلل و اتة الص ة تتايط  هائي  سي القوا ين واد  مه ال الذة   -

  اصل علي  هادة اعتماد او جودة م لية او دولية  -

 لتامجي من فلل المجلئ ال لي ادتد ي للتامج ادفامة وال مالة   اصل علي اعتماد مؤسسي و -

ي تدددو  علدددي جميدددع التاصصدددات التئيسدددية ادتلعدددة التاليدددة لا  يدددة  جتا دددة  ا عدددال    سدددائية  اذا ادددان مست دددعي  -

 عاما.  

ي تدددو  عدددل لدددتامج افامددده للتاصصدددات ادتلعدددة التئيسدددية الدددواتدة لال ق دددة اعددداله ومعتدددت  لهدددا مدددن فلدددل المجلدددئ  -

 ال لي او لت امج افامة متاصط اذا اان المست عي متاصصا م عتدا. 
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 ي تو  علي متالا ومعدات للعملية التعليمية والتدتيي الستيت   -

  عي التعليمي التدتيلي من الاادتال لي يعمل لدوام الي لي المست 42% -

ااصددددائئين لددددي اددددل تاصددددط مددددن التاصصددددات التئيسددددية وااصددددائيين اث ددددين لددددي اددددل تاصددددط مددددن  3وجددددود  -

 التاصصات العتعية

 يعمل ليه او ي ت  علي العملية التدتيسية والتدتيلية اوادت من اليات ال ي واليات العلوم الص ية  -

 

 

  :اعتماد المستشفى التدريبي الملحق 

 مي ت و اتة الص ة او الادمات ال لية الملاية  او ااط مست عي  او -

ان يادددون مل قدددا او تديعدددا لدددي تقدددديم التعايدددة الصددد ية والتدتيليدددة د دددد المست دددعيات التعليميدددة التدتيليدددة ال اصدددلة  -

 علي اعتماد الهيئة 

 متاط من فلل و اتة الص ة تتايط  هائي  -

  اصل علي  هادة اعتماد او جودة م لية او دولية  -

ي تدددو  علدددي التاصصدددات التئيسدددية ادتلعدددة التاليدددةط لا  يدددة  جتا دددة  ا عدددال    سدددائية  اذا ادددان مست دددعي عامدددا   -

 او متاصط لا دها علي ادفل

 ي تو  علي متالا ومعدات للعملية التعليمية والتدتيي الستيت   -

 من الاادت يعمل لدوام الي لي المست عي التعليمي والتدتيلي  32% -

ن اث دددين لدددي التاصصدددات التئيسدددية الدددواتدة لدددي ال ق دددة اعددداله وااصدددائي وا دددد لدددي التاصصدددات وجدددود ااصدددائئيي -

 العتعية 
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  مسؤؤؤؤوليات هيئؤؤؤة اعتمؤؤؤاد مؤسسؤؤؤات التعلؤؤؤيم العؤؤؤالي وشؤؤؤمان جودتهؤؤؤا والمستشؤؤؤفيات الطبيؤؤؤة

 خالل إجراءات االعتماد االكاديمي 

 

ت ددددددد ال دددددتو  والقواعدددددد التاليدددددة مسدددددؤوليات ادددددل مدددددن هيئدددددة اعتمددددداد مؤسسدددددات التعلددددديم العدددددالي وضدددددمان جودتهدددددا 

والمست دددعي لت عيدددذ تقيددديم ادعتمددداد، امدددا وتلدددين هدددذه ال دددتو  السياسدددات الااصدددة لادعتمددداد والصدددادتة عدددن الهيئدددة والتدددي 

 يجي ادلت ام لها من فِلل ال تلين. 

 

  تقييم االعتماد:مسؤوليات الهيئة لغايات 

 تقوم الهيئة لتعيين لج ة من الالتاا سجتاا التقييم االل مدة م ددة لما يت اسي مع  جم المست عي. .1

لددي  ددال عدددم تددولّت لج ددة الالددتاا ااملددةه أو أ ددد أعضددائها امساسدديين فلددل التقيدديم أو أث دداا التواجددد لددي الموفددع  .2

لديلدددة، لدددي  دددال تدددولّت لج دددة، أو قعدددادة جدولدددة التقيددديم مسدددلاي تادددتج عدددن سدددي تة الهيئدددة، يدددتم تدددوليت لج دددة 

 لتواتيخ أاتى لديلة يوالا عليها ال تلان.

يدددتم اتسدددال أسدددماا الالدددتاا و لدددذة عدددن سددديتتهم المه يدددة وامااديميدددة وجددددول امعمدددال والوثدددائا الم لولدددة فلدددل  .3

 أسلوعين من موعد التقييم.

التددددي لدددددوتها تقددددوم لمتاجعتهددددا والت اددددد مددددن صدددد تها  يددددتم تقددددديم  تددددائج التقيدددديم مددددن فلددددل الالددددتاا للهيئددددة، .4

والمصدددادفة عليهدددا، واتاددداذ فدددتات مددد ح ا عددددم مددد ح ادعتمددداد  سدددي اسجدددتااات المعتمددددة لددددى الهيئدددة. علدددي ان 

ه من استامال  ياتة التقييم.  42يتم ذلف االل لتتة د تتجاو    يوما

 جلي يدددة، اذا مدددا ادددان ه ددداف فدددتات لمددد ح ادعتمددداد يدددتم ت ويدددد المست دددعي ل دددهادة اعتمددداد لدددالل تين العتليدددة واس .5

 للمست عي.

 يتم اضالة اسم المست عي المعتمد ضمن فائمة المست عيات المعتمدة علي الموفع اسلاتتو ي للهيئة. .6

تلتددد م الهيئدددة لالم ال دددة علدددي سدددتية المعلومدددات الااصدددة لالمست دددعي، امدددا وتلتددد م لال  اهدددة وال ياديدددة لدددي  .7

 لااصة لالتقييم وضمان عدم وجود تضاتي المصالح ع د تعيين لج ة الالتاا. ت ليا اسجتااات ا
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 :مسؤوليات المستشفى 

ه لت سيا أ   ة التقييم والتواصل والمتالعة مع الهيئة وضمان  سن سيت امعمال. .1  يتم تعيين  اصا

 فلل موعد ال ياتة..تلت م المست عي لدلع التسوم المست قة .2

لالتعددداون التدددام مدددع لج دددة الالدددتاا وتضدددمن تدددوليت المعلومدددات الدفيقدددة والصددد ي ة ولاسضدددالة تلتددد م المست دددعي  .3

 للدعم التام د جا  التقييم.

يدددتم الدددالغ الهيئدددة لدددي  دددال  ددددور أ  م دددالة أو تددد ايت أو  دددتو  معااسدددة ت ِضدددت قلدددي  دددد  اليدددت لددد جتاا  .4

 التقييم.

المعدددددداييت ادلتدددددد ام لهددددددا، لمددددددا لددددددي ذلددددددف تت ّمددددددل المست ددددددعي مسددددددؤولية اسلمددددددام لمت للددددددات ادعتمدددددداد و .5

 والسياسات واسجتااات الجديدة والم قّ ة ذات الصلة للتامجها. الج ئية والمعاييت

 

  :عملية التقييم في الموقع 

ه لجدول امعمال المتعا عليه.  .1  تقوم لج ة الالتاا ل ياتة المست عي االل التواتيخ الم ّددة وولقا

يجددددو  للج ددددة الالددددتاا  لددددي مقاللددددة أ   مددددن المددددو عين اددددالل التقيدددديم، أو  يدددداتة أ  موفددددع تددددالع للمست ددددعي  .2

 لاسضالة للموافع الم ددة لي جدول امعمال، أو  لي معلومات قضالية ل تض ا جا  التقييم لععالية. 

متثالهدددا للمعددداييت. وي   دددت علدددي المست دددعي التعددداون مدددع لج دددة الالدددتاا وأن تقدددّدم معلومدددات دفيقدددة عدددن ذاتهدددا وا .3

 للت ايت لي توليت المعلومات الم لولة علي أ ّه عدم تعاون، فد يؤّد  قلي ق هاا عاجل لعملية ادعتماد.

تجتمدددع لج دددة الالدددتاا مدددع مدددديت المست دددعي ومدددع لتيدددا القيدددادة  سدددي ال اجدددة ول دددال يدددومي لم ددداتاة ال تدددائج  .4

 التي تم التوصل اليها االل اليوم. 

ة الالدددتاا لمدددديت المست دددعي ولتيدددا القيدددادة لدددي  هايدددة التقيددديم وذلدددف لت ويددددهم لمدددوج  عدددن ال تدددائج تجتمدددع لج ددد .5

التددي تددم التوصددل اليهددا اددالل أيددام التقيدديم. واددالل الجلسددة ال هائيددة، تقددّدم لج ددة الالددتاا معلومددات أوليددة  ددول 

يتم متاجعتهدددا مدددن فلدددل الهيئدددة ال تدددائج التدددي توّصدددلوا قليهدددا. تعتلدددت هدددذه المعلومدددات أوليدددة وليسدددت  هائيدددة وسددد

 وقصدات القتات است اداه قليها.

 إعالن االعتماد 

د يجو للمست ددددعي التصددددتيح عددددن فددددتات ادعتمدددداد فلددددل اسددددتالم اتدددداي ا ددددي تسددددمي لددددذلف. ولددددي  الددددة 

 اعتمادها، يجي ان تلت م ل ليعة ذلف ادعتماد ول ال دفيا.

 

 استئناف قرار االعتماد 

ادعتمدداد، ي ددا للمست ددعي التقدددم ل لددي تسددمي للعتددتاض علددي التقتيددت  لدددى وجددود فددتات لددتلض أو سدد ي

ه مدددن اسدددتالم تقتيدددت فدددتات ادعتمددداد التسدددمي الاددداط  14التقيميدددي ال هدددائي للج دددة الالدددتاا ادددالل  ه تقويميدددا يومدددا

 لها أو ق عات س ي ادعتماد. 
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 قواعد قرار االعتماد 

  حقوق الملكية 

 تمتلف الهيئة جميع معاييت وأدوات ولتمجيات لت امج ادعتماد. 

د ت ددداتف الهيئدددة ليا دددات ومعلومدددات اعتمددداد المست دددعيات العتديدددة دون قذن ا دددي مدددن المست دددعي للقيدددام لدددذلف. 

 ود ت  تَهف  قوق المست عي لالملاية والستية.

 

 تشارب المصالح 

ه عددن وجددود تضدداتي مصدد الح مددع أ  عضددو مددن أعضدداا لج ددة الالددتاا، وتقددوم ي ددا للمست ددعي التعليددت ا يددا

 .الهيئة لاتااذ اسجتااات الم اسلة ل اااه علي ذلف
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 السياسة واالجراءات الخاصة بإدارة زيارة تقييم االعتماد 

 

  الهدف العام 

المعدددداييت الهددددد  العددددام مددددن هددددذه السياسددددة هددددو ضددددمان تو يددددد عمليددددة ت  دددديم واداتة  يدددداتة تقيدددديم ادعتمدددداد لاسددددتادام 

المعتمددددة الااصدددة لهيئدددة اعتمددداد مؤسسدددات التعلددديم العدددالي وضدددمان جودتهدددا، وفدددد تدددم ت ويتهدددا لمدددا  الج ئيدددة والمعاييت

 يتما ي مع تعليمات م ح  هادة ضمان جودة مؤسسات التعليم العالي امتد ية

 

 تعريف المصطلحات 

 الهيئـــــة ط هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها

 اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتهاالمجلـــئ ط مجلئ هيئة 

 يددداتة تقيددديم ادعتمددداد ط هدددي ال يددداتة التدددي يقدددوم لهدددا مجموعدددة مدددن الالدددتاا لتقيددديم مددددى ت ليدددا المست دددعي لمعددداييت 

 ادعتماد ادااديمي للمست عيات 

تمددداد مؤسسددددات لج دددة الالدددتااط تضدددمن مجموعددددة مدددن الالدددتاا يدددتم اسددددتق الهم وتددددتيلهم وتددداهيلهم مدددن فلددددل هيئدددة اع

 التعليم العالي وضمان جودتها يتم التعافد معهم او تاليعهم من اجل ت عيذ  ياتة التقييم الااصة لادعتماد.

 مت للات ومؤهالت لج ة الالتاا ●

 تدتيي عام  -

 تدتيي ااط تمثل المست عيات  -

 تدتيي امولي لال لج ة تتوضيح الية العمل للج ة الالتاا لي ادجتما  امول   -

 وجود اليت ااتجي لي لج ة الالتاا المالعة -

التقيددديم الدددذاتي ط هدددو عمليدددة التقيددديم التدددي تقدددوم لهدددا المست دددعي للتعدددت  علدددي مددددى ادلتددد ام لمت للدددات معددداييت ادعتمددداد 

 ادااديمي للمست عيات 

 المهام والمسؤوليات 

مجلدددئ اعتمددداد مؤسسدددات التعلددديم العدددالي وضدددمان جودتهدددا هدددو المسدددؤول عدددن اد دددتا  وال وامدددة دداتة عمليدددة التقيددديم 

 وم ح ادعتماد 

مديتيدددة ضدددمان الجدددودة والتصددد ي  لدددي هيئدددة اعتمددداد مؤسسدددات التعلددديم العدددالي وضدددمان جودتهدددا هدددي المسدددؤولة عدددن 

 لل ال ياتة وت عيذ ال ياتة وما لعد ال ياتةت  يم وقداتة  ياتة التقييم لما يتضمن قجتااات ما ف
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 لج ة الالتاا هي المسؤولة عن ت عيذ  ياتة التقييم الااصة لادعتماد

 الدائتة اسداتية والمالية هي المسؤولة عن امموت المالية المتعلقة ل ياتة ادعتماد

 

 التحشير للزيارة والتواصل مع المستشفى 

لدددي ادعتمددداد التقددددم للهيئدددة لالعتمددداد لاسدددتادام ال مدددوذج الاددداط لدددذلف، ومدددن يمادددن للمست دددعي المتقددددم لل صدددول ع .1

 ثم اتسال التقييم الذاتي وجميع الوثائا الداعمة لما يتوالا مع اسجتااات الااصة لذلف.

ة يددتم متاجعددة واعتمدداد التقيدديم الددذاتي والت اددد مددن أهليددة المست ددعي للتقدددم للت ددامج ادعتمدداد مددن فلددل اللج ددة المع يدد  .2

 لذلف لما يتوالا اسجتااات الااصة لذلف.

 المعددداييت والمعاييتالج ئيدددة يدددتم تدددوليت الددددعم الم اسدددي للمست دددعيات مدددن ادددالل تدددوليت االدددة المعلومدددات المتعلقدددة ل .3

 ومت للاتها، وتوليت الدعم الع ي لتعل ة التقييم الذاتي وادجالة علي استعساتاتهم

يدددتم التتتيدددي ل يددداتة تقيددديم ادعتمددداد فلدددل سدددتة اسددداليع وادعدددالم فلدددل اسدددلوعين مدددن موعدددد ال يددداتة ولالت سددديا مدددع  .4

 المست عي 

يددددتم ت ديددددد لج ددددة الالددددتاا لمددددا يت اسددددي مددددع  جددددم المست ددددعي والادددددمات واللددددتامج المقدمددددة ليهددددا، مددددع ضددددتوتة  .5

لج ددددة الالددددتاا ، وتجهيدددد  الجدددددول  متاعدددداة تضدددداتي المصددددالح و سددددي ادجددددتاا الادددداط لددددذلف تاسددددئ ااتيددددات

المقتدددتل لل يددداتة، امدددا يدددتم التواصدددل مدددع لتيدددا التقيددديم والت ادددد مدددن مدددوالقتهم دجدددتاا  يددداتة التقيددديم فلدددل التواصدددل 

 مع المست عي

يدددتم ماا لدددة المست دددعي و ل دددال تسدددمي دعالمهدددا لتددداتيخ ال يددداتة التقييميدددة  جددددول ادعمدددال التجهيددد ات الدددال م  .6

ل يدداتة لاسضددالة مسددماا لج ددة الالددتاا متلددا معهددا السدديتة الذاتيددة للج ددة و ذلددف فلددل اسددلوعين مددن تولتهددا لت عيددذ ا

 موعد ال ياتة. يقوم المست عي لمتاجعة والموالقة علي تعاصيل ال ياتة االل اسلو  من الماا لة.

 تقوم الهيئة لت ديد تئيئ اللج ة وادعضاا .7

يم وذلدددف لالتواصدددل الملا دددت ليددد هم وت ديدددد المهدددام والمسدددؤوليات  سدددي تقدددوم لج دددة الالدددتاا لالت ضددديت ل يددداتة التقيددد .8

المعددداييت الجددددول المعتمدددد لل يددداتة، ل يدددر يقدددوم ادددل عضدددو لمتاجعدددة التقيددديم الدددذاتي للمؤسسدددة ومتاجعدددة مت للدددات 

مدددن والت ضددديت لل يددداتة لمدددا يتوالدددا مدددع المهدددام العامدددة لدددتئيئ اللج دددة ا عضدددو اللج دددة المعتمددددة  والمعاييتالج ئيدددة 

 ةالهيئ
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 تنفيذ الزيارة 

 يتم ت عيذ  ياتة ادعتماد  سي الجدول المعتمد لل ياتة 

 يلدأ لتيا التقييم لت عيذ مهامهم  سي الجدول وتتضمن عملية التقييم ال تق التاليةط 

للج دددة الالدددتاا مدددع مدددديت المست دددعي واعضددداا ماتددداتة مدددن العتيدددا اددات ، تتضدددمن المدددديت  : االجتمؤؤؤال التمهيؤؤؤد 

ال لدددي ومدددديت التددددتيي والتعلددديم ال لدددي،  يدددر يدددتم ادددالل هدددذا ادجتمدددا  التعدددت  علدددي الهدددد  مدددن ال يددداتة ومتاجعدددة 

ال مدددة مدددن اجدددل لعاليدددة ت عيدددذ جددددول ال يددداتة وادتعددداق علدددي ال  دددا ات الااصدددة لت عيدددذ ال يددداتة والتتتيلدددات اللوجسدددتية ال

 ال ياتة

تقددوم لج ددة الالددتاا لمتاجعددة الوثددائا الااصددة لالمست ددعي والتددي تتعلددا لت قيددا مت للددات ادعتمدداد  : مراجعؤؤة الوثؤؤائق

، تتضددددمن هددددذه الوثددددائا السياسددددات وادجددددتااات والا دددد  واد  مددددة والقددددوا ين وايددددة وثددددائا داعمددددة، مددددع ضددددتوتة 

 ة الوثائا علي اد يتجاو  تلع الوفت الماصط ل ياتة التقييم تاصيط الوفت الال م لمتاجع

تقدددوم لج دددة الالدددتاا لمقاللدددة اللجدددان المع يدددة لت عيدددذ جددددول ال يددداتة للت ادددد مدددن ت ليدددا اد  مدددة والتدددي  : مقابلؤؤؤة اللجؤؤؤان

 تتضمن اللجان التالية

 لج ة الل ت العلمي

 لج ة الجودة والسالمة العامة

 لج ة ااالفيات المه ة 

 مدتاا اللتامج التدتيلية

تقدددوم لج دددة الالدددتاا لددداجتاا مقاللدددة مدددع العددداملين لدددي المست دددعي المسدددؤولين ل دددال ملا دددت او غيدددت  :مقاللدددة العددداملين

 المعاييت والمعاييت الج ئية ملا ت عن لتامج التدتيي للت اد من ت ليا 

المعدددداييت تقددددوم لج ددددة الالددددتاا لدددداجتاا مقاللددددة مددددع المتدددددتلين لددددي المست ددددعي للت اددددد مددددن ت ليددددا  :مقاللددددة المتدددددتلين

 والمعاييت الج ئية 

المعدداييت والمعدداييت تقددوم لج ددة الالددتاا لمتاجعددة الملعددات والسددجالت للت اددد مددن ت ليددا   :متاجعددة الملعددات والسددجالت

 ، تتضمن ما يليطالج ئية 

 ل ال ملا ت او غيت ملا ت لللت امج التدتيلي. الملعات الو يعية للمسؤولين .1

 ملعات المتدتلين .2

 سجالت المتضي .3

 م اضت اجتماعات اللجان المع ية لاللتامج التدتيلية. .4
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المعددددداييت تقدددددوم لج دددددة الالدددددتاا لعمدددددل جولدددددة ميدا يدددددة لمتالدددددا المست دددددعي المتعلقدددددة لمت للدددددات  :الجولؤؤؤؤؤة الميدانيؤؤؤؤؤة

والتدددي تتضدددمن الموافدددع الماتلعدددة . علدددي سدددليل المثدددال تلددديئ  صدددتا  طفسدددم ال دددوات ، و ددددة الع ايدددة  والمعاييتالج ئيدددة 

المتا يدددة، غتلدددة العمليدددات ، فسدددم الماتلدددتات، فسدددم السدددجالت، القاعدددات التدتيليدددة، غدددت  المتضدددي، الماتلدددة، سدددان 

 دتييال الي، العيادات الااتجية، اماان الادمات التلاهية وادعا ة المتعلقة لالت

اددددالل  المعدددداييت والمعاييتالج ئيددددة تقددددوم لج ددددة الالددددتاا لاد تلدددداة ديددددة م دددداهدات فددددد تددددؤثت علددددي ت ليددددا  المشؤؤؤؤاهدة:

 الجولة الميدا ية او المقالالت

تجتمدددع لج دددة الالدددتاا ادددالل  يددداتة التقيددديم ولعدددد اد تهددداا مدددن ال يددداتة ت و لدددي  هايدددة ال يددداتة   طاجتمؤؤؤال لجنؤؤؤة الخبؤؤؤراء

 دددات ومواامدددة ال تدددائج وذلدددف للادددتوج ل تدددائج مت اسدددقة ومتعدددا عليهدددا مدددن االدددة ادعضددداا فلدددل عتضدددها لم اف دددة المال 

 علي اداتة المست عي وفلل م ادتة المست عي

تجتمدددع لج دددة الالدددتاا لددداداتة المست دددعي لدددي  هايدددة جددددول ال يددداتة لت ويددددهم لددداهم ال تدددائج ادوليدددة  طاالجتمؤؤؤال الختؤؤؤامي

 ل ياتة التقييم

 ارةما بعد الزي 

  لي  هاية ال ياتة تجتمع لج ة الالتاا لالتعاق والتتتيي د هاا التقتيت 

تقددوم لج ددة الالددتاا ل عددداد التقتيددت مددن اددالل اجتمددا  تسددمي لددي الهيئددة، لاسددتادام ال مددوذج الادداط لددذلف، ل يددر  ●

يقدددوم لددددوته يقدددوم ادددل عضدددو لا هددداا الجددد ا الاددداط لددده والدددداا مال  اتددده ومدددن ثدددم يقدددوم تئددديئ اللج دددة ، والدددذ  

لالت اددد مددن اتسدداق ودفددة م تويددات التقتيددت ومددن ثددم قتسدداله قلددي مديتيددة ضددمان الجددودة لددي هيئددة اعتمدداد مؤسسددات 

  يددوم عمددل مددن تدداتيخ ال يدداتة،  يددر يتضددمن التقتيددت مددا 14التعلدديم العددالي وضددمان جودتهددا اددالل أتلعددة ع ددت ت

 يليط

o ا للتقتيددت المقدددم مددن المست ددعي ومدددى ت ليقهددا تلادديط للجددتااات التددي فامددت لهددا اللج ددة اددالل دتاسددته

لمعددداييت ادعتمددداد اداددداديمي للمست دددعيات، والمعلومدددات امساسدددية والوثدددائا المتلقدددة مدددع التقتيتوالوثدددائا 

التدددي ولتهدددا المست دددعي اث ددداا  يددداتة لج دددة الالدددتاا، للت قدددا مدددن صددد تها. ومدددا تدددم لدددي ال يددداتات التدددي 

 لة ل قا  القوة ومجادت الت سينفامت لها اللج ة للمست عي. لادضا

o   يددددتم اعددددداد التقتيددددت التقييمددددي ال هددددائي للمست ددددعي والمتضددددمن صددددياغة توصددددية  هائيددددة تتضددددمن الت سدددديي

لمجلدددئ هيئدددة اعتمددداد مؤسسدددات التعلددديم العدددالي وضدددمان جودتهدددا لاعتمددداد المست دددعي امست دددعي تعليمدددي 

تعامدددل معهدددا لسدددتية تامدددة وت تسدددل لدددتئيئ ي قدددا م ددداوت اللت دددامج اداددداديمي  أو ت جيلددده ،  يدددر يدددتم ال

مجلدددئ هيئدددة اعتمدددداد مؤسسدددات التعلدددديم العدددالي وضددددمان جودتهدددا  ملا ددددتة، وذلدددف ولددددا  مدددوذج ادددداط 

 لذلف.
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تقددوم مديتيددة ضددمان الجددودة لددي هيئددة اعتمدداد مؤسسددات التعلدديم العددالي وضددمان جودتهددا لمتاجعددة التقتيددت وتدفيقدده  ●

 م عمل من تاتيخ تسلمها للتقتيت  ايا7وتلعه لمجلئ الهيئة االل سلعة ت

يقدددم تئدديئ الهيئدددة التقتيددت وتوصدددية لج ددة الالدددتاا قلددي مجلدددئ الهيئددة لدددي اجتمددا  ،  يدددر يددتم اتاددداذ فددتات  هدددائي  ●

 ل  ن ادعتماد وي ا لمجلئ الهيئة استدعاا تئيئ لج ة الالتاا لم اف ة م توى التقتيت

 من فلل مجلئ الهيئةيتم المصادفة علي التقتيت ال هائي وفتات ادعتماد  ●

يقددددوم تئدددديئ الهيئددددة لماا لددددة المست ددددعي واتسددددال تقتيددددت التقيدددديم متضددددم ا ال تيجددددة ولددددي  ددددال تاهددددل المست ددددعي  ●

 لالعتماد يتم اصدات ال هادة الااصة لادعتماد واتسالها للمست عي مع اتلاق  اية وثائا تسمية ذات عالفة 

 

 االعتراض والتظلم 

دددا مدددن تددداتيخ اسدددتالمه للتقتيدددت والقدددتات مدددن فلدددل  14يجدددة التقيددديم ادددالل ي دددا للمست دددعي ادعتدددتاض علدددي  ت ● يومه

 الهيئة لاستادام ال موذج الااط لذلف

 يقوم تئيئ الهيئة لت ويل اسعتتاض لمجلئ الهيئة. ●

يقدددددوم المجلدددددئ لت ويدددددل اسعتدددددتاض لمديتيدددددة الجدددددودة والتصددددد ي  لل  دددددت لدددددادعتتاض والتعامدددددل معددددداه  سدددددي  ●

 ادصول

تقدددوم مديتيدددة ضدددمان الجدددودة والتصددد ي  لاسدددتدعاا لج دددة الالدددتاا المقيمدددة للمست دددعي لدتاسدددة ادعتدددتاض والدددتد  ●

 علية تسميا 

لج ددددة الالددددتاا ل عددددداد تد تسددددمي يهددددذا الاصددددوط و تقديمددددة لمديتيددددة ضددددمان الجددددودة والتصدددد ي  لمددددده تقددددوم  ●

   ايام من تاتيخ ادعتتاض  7افصاها سلعة ت

الجددددودة والتصدددد ي  لاسددددتالم الددددتد وت ويلدددده الددددي تئدددديئ الهيئددددة  سددددي التسلسددددل اسدات  تقددددوم مديتيددددة ضددددمان  ●

 لمذاتة تسمية.

 يقوم تئيئ الهيئة لت ويل التد لمجلئ الهيئة. ●

 يلت المجلئ لتد لج ة الالتاا ويتسل القتات الي المست عي دعالمهم لقتات الهيئة.  ●

 

 تقييم التجربة الخاصة باالعتماد 

مدداد يددتم ت ويدددد المست ددعي ل مددوذج ادداط لتقيدديم تجتلتهدددا الااصددة لادعتمدداد علددي ان يددتم تعلئتددده اددالل  يدداتة ادعت ●

 لعد ال ياتة .

 يتم ت ديد مؤ تات ااصة لادداا لتقييم تقييم ادعتماد وجمع الليا ات الااصة لها ●

 يتم اتسال  موذج تقييم للج ة الالتاا من اجل التعت  علي تجتلتهم  ●

الااصدددة لتقيددديم المست دددعيات لتجتلدددة ادعتمددداد والليا دددات الااصدددة لالمؤ دددتات وتقيددديم الالدددتاا  يدددتم تجميدددع الليا دددات ●

 وت ليلها وم اف تها للتعت  علي لتط الت سين  
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 تبعات عدم االمتثال من قبل المستشفيات التعليمية 

  ي دددا لهيئدددة اعتمددداد مؤسسدددات التعلددديم العدددالي وضدددمان جودتهدددا اتاددداذ اجدددتااات تجددداه المست دددعيات التدددي يثلدددت عددددم

 الااصة لادعتماد وذلف من االلط  المعاييت والمعاييت الج ئية الت امها لمت للات 

المعدددداييت قذا ثلددددت أن المست ددددعي فدددددمت معلومددددات أو مسددددت دات غيددددت صدددد ي ة متعلقددددة لت قيددددا  ▪

 اييت الج ئية والمع

 وتود  اوى للهيئة متعلقة لاللتامج التدتيلية وثلوت ص تها لعد الت قا م ها  ▪

 االل المتالعة لما لعد ادعتماد . ▪

تتضدددمن هدددذه ادجدددتااات سددد ي مددد ح ادعتمددداد أو عددددم تجديدددد ادعتمددداد.  يدددر ي دددا للهيئدددة وفددد  لدددتامج التددددتيي  ●

 والتعليم العام او المتاصط. 
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 كتابة التقرير 

 الل ة المستادمةط ●

التاادددد مدددن سدددالمة الل دددة المسدددتادمة لدددي اتالدددة التقتيدددت مدددن  يدددر اللالغدددة والقواعدددد وال دددتط علدددي اسدددتادام  .1

المدددات معهومدددة وواضددد ة لصدددياغة الم ددداهدات والتوصددديات ل يدددر تالدددو مدددن اداتصددداتات تمدددا لدددم تدددذات سدددالقا  

 والمص ل ات الدايلة لي الل ة او تلف غيت  ائعة ادستعمال 

عدددددم ادسددددهاي وال ددددتط علددددي اسددددتادام افصددددت التعدددداليت وادفهددددا  ددددتي ة اد يددددؤثت ذلددددف علددددي المع ددددي المددددتاد  .2

 ايصاله.

 استادام صي ة المل ي للمعلوم وم اولة ادلتعاد عن استادام صي ة المل ي للمجهول فدت ادماان .3

 ع د ذات ادتفام ليجي اتالتها عددا و تولا واذلف ال سي المئوية  .4

 تط علي تج ي التاتات الممل اد لي ال ادت ال ادتة للتوضيح والتاايدضتوتة ال  .5

 طريقة التقديم والعرض: ●

 استادام امثلة وافعية لدعم الم اهدات والتوصيات  .1

 استادام العواصل وال قا  لي اماا ها الص ي ة واللعد عن اداثات م ها ل ال يتلف القات  .2

 ات وعلي جا لي الصع ة ولي ال ا ية متاعاة تتف لتاغ لين االة الس وت والعقت .3

  سددد تا ا دددد اعلدددي وان د ت يدددد الجملدددة 15عددددم اد الدددة لدددي العقدددتات وتج دددي ان ت يدددد العقدددتة الوا ددددة عدددن ت .4

   المة.  12عن ت

 

 :المحتوى العام 

ذات الصدددلة لادعتمددداد اداددداديمي  المعددداييت والمعددداييت الج ئيدددة يجدددي أن ي  دددي التقتيدددت جميدددع المجدددادت لدددي  .1

التددددي سدددديتم اسددددتادامها لددددي  المعدددداييت والمعدددداييت الج ئيددددة للمست ددددعي التعليمددددي. ويددددتم ت ديددددد مجددددادت ت  يددددة 

عمليدددة المتاجعدددة لدددي  مدددوذج التقتيدددت. ويقدددوم تئددديئ العتيدددا لتوجيددده أعضددداا العتيدددا ل ددد ن الت  يدددة الال مدددة 

 ومستوى التعاصيل الم لولة

وأيدددن د يعدددي  المعددداييت والمعددداييت الج ئيدددة تقتيدددت قلدددي المواضدددع التدددي يعدددي ليهدددا المست دددعي ليجدددي أن ي ددديت ال .2

 المعددداييت والمعددداييت الج ئيدددة لهدددا. ويدددتم توضددديح اسجدددتااات اسضدددالية مدددن جا دددي المست دددعي ، للولددداا لمت للدددات 

ل عليهددددا اددددالل وذلددددف ل ددددااه علددددي المال  ددددات المددددذاوتة لددددي التقتيددددت والمدعومددددة لامدلددددة التددددي تددددم ال صددددو

 متاجعة الوثائا وال ياتة الميدا ية.
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يمادددن للج دددة الالدددتاا تقدددديم افتتا دددات لدددي التقتيدددت هددددلها مسددداعدة المست دددعي سجدددتاا ت سدددي ات والتدددي يمادددن  .3

المعددداييت والمعددداييت الج ئيدددة للمست دددعي ت ليقهدددا. وعلدددي ان د تتضدددمن هدددذه ادفتتا دددات ت ييدددتات اددداتج ا دددات 

. 

 

 المراجعة والتدقيق  : 

يددتم متاجعددة التقتيددت مددن فلدددل لتيددا المتاجعددة ادلاتتو يددة لددي الهيئدددة واتسددال ال سدداة ال هائيددة لعددد تددددفيقها و  .1

اعتمادهدددا الدددي الهيئدددة التدددي فلدددل قتسددداله قلدددي المست دددعي، وقذا مدددا اتتئدددت الهيئدددة  اجدددة لم اف دددة مجموعدددة مدددن 

وادلددددادة. ولمجددددتد اد تهدددداا مددددن  الل ددددود لددددي التقتيددددت ليددددتم الددددالغ تئدددديئ وأعضدددداا لج ددددة الالددددتاا لل ضددددوت

دددددا للهيئدددددة وياضدددددع لسدددددل تها. د يجدددددو  معضددددداا لج دددددة الالدددددتاا ولتيدددددا المتاجعدددددة  التقتيدددددت يصدددددلح ملاه

 ادلاتتو ية قتسال التقتيت أو أج اا م ه ل ال مستقل قلي المست عي.

ئددددة يوضددددح ع ددددد اسددددتالم التقتيددددت، يقددددوم المست ددددعي لمتاجعتدددده وي ددددا لدددده تقددددديم اعتددددتاض ماتددددوي قلددددي الهي .2

التدددي يعتقدددد لا هدددا لدددم تقددديم لال دددال الصددد يح او ان  المعددداييت والمعاييتالج ئيدددة مال  اتددده  دددول  تدددائج تقيددديم 

 عالمتها غيت عادلة ، م عوعا لاددلة المع  ة
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 نموذج مقترح لتقرير نتائج زيارة التقييم لالعتماد 
 قائمة المحتويات 

 صع ة ال ال ط .1

 التاليةطوت تمل علي المعلومات 

 اسم و عات هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها ●

 اسم التقتيت ت تائج  ياتة التقييم،  تائج  ياتة اعادة التقييم، ....  ●

 الع وان  -اسم المؤسسة تالمست عي  التي تم تقييمها ●

 تاتيخ التقييم ●

ادعتمدددداد ادادددداديمي للمست ددددعياتا معدددداييت التددددي تددددم اجددددتاا التقيدددديم  لقددددا لهددددا ت المعدددداييت والمعدددداييت الج ئيددددة  ●

  و  ال لعة ان وجدت  -المست عيات الجامعية والتعليمية والتدتيلية ومواصعاتها 

 اسماا لج ة الالتاا  ●

 

 جدول المحتويات : .2

 ويتضمن الل ود الواتدة لالتقتيت وتافام الصع ات لال م ها  

 

 التنويه: .3

وياصدددط هدددذا الجددد ا لال ددداتة الدددي  ليعدددة م تدددوى التقتيدددت وسدددتيته واسدددتادامه دغدددتاض ماصصدددة  دددددتها هيئدددة 

 اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها. 

  ط مقتتلط

"ان هدددذا التقتيدددت يتضدددمن ليا دددات مصددد عة علدددي ا هدددا سدددتية ومتسدددلة مدددن هيئدددة اعتمددداد مؤسسدددات 

 ددددعي ت________  . ويقتضددددي الت ويدددده الددددي ان  تددددائج التعلدددديم العددددالي وضددددمان جودتهددددا ال مست

التقيددديم تعادددئ مال  دددات لتيدددا التقيددديم ادددالل وفدددت ال يددداتة وتتعلدددا لمعددداييت ادعتمددداد اداددداديمي 

للمست ددددعياتا معدددداييت المست ددددعيات الجامعيددددة والتعليميددددة والتدتيليددددة ومواصددددعاتها. ان هددددذا التقتيددددت 

   ت لاستث اا ما تسمح له سياسات الهيئة"معد لالستادام الماصط دجله لق  وليئ لل

 

 الملخص التنفيذ : .4

يقددددم الملادددط الت عيدددذ  ايجدددا ا لتقتيدددت التقيددديم الم دددول وهدددو يدددولت   دددتة عامدددة تلادددط ال قدددا  التئيسدددية للمهتمدددين، 

ذاتددده ويدددولت لهدددم الوفدددت ويعددددهم للم تدددوى القدددادم. عدددادة مدددا يادددون الملادددط اسجتائدددي الت عيدددذ  مسدددت دها مسدددتقاله فدددائم ل

ويمادددن أن يتدددتاول  يتضدددمن م تدددوى ادددا   لضدددمان تمادددن المهتمدددين مدددن لهدددم م تويدددات تقتيدددت التقيددديم مهمدددا  الدددت. 

 لقتات. 5قلي  1 ول الملاط اسجتائي من 

وي دددتمل هدددذا الجددد ا علدددي معلومدددات تلدددين اسدددم المست دددعي، وتددداتيخ تقييمددده، واسدددماا اعضددداا لج دددة الالدددتاا تلتيدددا  

التدددددي تدددددم اد تادددددام اليهدددددا تادعتمددددداد اداددددداديمي للمست دددددعياتا معددددداييت  المعددددداييت والمعددددداييت  الج ئيدددددة التقيددددديم ، و

المست ددددعيات الجامعيددددة والتعليميددددة والتدتيليددددة ومواصددددعاتها ، وال تددددائج التددددي  ققهددددا المست ددددعي لددددي اددددل م ددددوت مددددن 

 دالم اوت المعتمدة للتقييم، وفتات الهيئة لاصوط م  ها عدم م  ه ادعتما

  ط مقتتلط 

اسدددت ادا الدددي  تدددائج تقيددديم مست دددعي تاسدددم المست دددعي  مدددن فلدددل لج دددة الالدددتاا تمقيمدددي  لدددي هيئدددة اعتمددداد  

مؤسسددددات التعلدددديم العددددالي وضددددمان جودتهددددا والددددذ  اجددددت  لتدددداتيخ تالتدددداتيخ  وذلددددف لت ديددددد مسددددتوى 

ا معدددددداييت ت قيقدددددده لمت للددددددات معدددددداييت ال لعددددددة تتفددددددم ال لعددددددة  لالعتمدددددداد ادادددددداديمي للمست ددددددعيات

المست ددددعيات الجامعيددددة والتعليميددددة والتدتيليددددة ومواصددددعاتها ، لقددددد تقددددتت مدددد حا عدددددم مدددد ح المست ددددعي 

  هادة ادعتماد 
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 علما لان المست عي فد  قا ال تائج التالية لم اوت ادعتمادط

 العالفة المؤسسية والمتجعية ادااديمية تم قاا غيت م قا ال سلة الم لولة   ●

 والمتالا تم قاا غيت م قا ال سلة الم لولة المواتد  ●

 ادلتاد تم قاا غيت م قا ال سلة الم لولة  ●

 اللت امج التدتيلي تم قاا غيت م قا ال سلة الم لولة  ●

 الل ر العلمي وال تائج تم قاا غيت م قا ال سلة الم لولة  ●

 التقييم والتقويم وادمت ا ات تم قاا غيت م قا ال سلة الم لولة  ●

 ة الااصة لالتدتيي والعمل تم قاا غيت م قا ال سلة الم لولة الليئ ●

 التلادل ادااديمي وتثقي  المجتمع تم قاا غيت م قا ال سلة الم لولة  ●

 

 المقدمة: .5

تتضدددمن المقدمدددة اد ددداتة الدددي لعدددض الليا دددات الااصدددة لالمست دددعي الدددذ  تدددم تقييمددده تاادسدددم، الجهدددة لتدددي يتلدددع  ●

 ، عدد ادستة، عدد الاادت .لها، الع وان، تاتيخ اد  اا

 المعددداييت والمعددداييت الج ئيدددة يمادددن ان يضدددا   دددتل الدددي ال سدددي المعتمددددة لمددد ح ادعتمددداد لادددل مدددن م ددداوت  ●

 والعالمة ادجمالية الواجي ت قيقها. 

 تاتيخ التقييم واسماا العتيا ●

 مصادت ال صول علي الليا ات ●

 

 نص مقترح:

، لتقيدددديم  xxقلددددي  xxفامددددت لج ددددة الالددددتاا تلتيددددا التقيدددديم  ل يدددداتة مست ددددعي تاسددددم المست ددددعي  مددددن 

مددددى ت قيقددده لمت للدددات ال لعدددة تتفدددم ال لعدددة  مدددن معددداييت ادعتمددداد اداددداديمي للمست دددعياتا معددداييت 

المست ددددعيات الجامعيددددة والتعليميددددة والتدتيليددددة ومواصددددعاتها والصددددادتة عددددن هيئددددة اعتمدددداد مؤسسددددات 

التعلددديم العدددالي وضدددمان جودتهدددا. ويعدددتض هدددذا التقتيدددت مال  دددات وتوصددديات لج دددة الالدددتاا تلتيدددا 

 التقييم .

ي تددددو  هددددذا التقتيددددت علددددي مال  ددددات لتيددددا التقيدددديم ل ددددااه علددددي المعلومددددات المقدمددددة قليدددده لددددي ملدددد  

لتيدددا المست دددعي والمدددواد ذات الصدددلة ، والمال  دددات والوثدددائا امادددتى التدددي سدددجلها او ا لدددع عليهدددا 

التقيددددديم أث ددددداا ال يددددداتة الميدا يدددددة ، والعدددددتوض التقديميدددددة ال دددددعوية، والمعلومدددددات المستالصدددددة مدددددن 

ددددا التوصدددديات ، وهددددي اسجددددتااات التددددي يتوجددددي علددددي  الم اف ددددات المتعمقددددة. يتضددددمن التقتيددددت أيضه

المست دددعي تاسدددم المست دددعي  أادددذها لعدددين ادعتلدددات، علدددي الدددتغم مدددن أ هدددا ليسدددت مل مدددة، مدددن اجدددل 

 ا مت للات معاييت ادعتماد. ت قي
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 محتوى/ موشول التقرير: .6

 العالفة المؤسسية والمتجعية ادااديمية ●

 المواتد والمتالا ●

 ادلتاد ●

 اللت امج التدتيلي ●

 الل ر العلمي وال تائج ●

 التقييم والتقويم وادمت ا ات ●

 الليئة الااصة لالتدتيي والعمل ●

 التلادل ادااديمي وتثقي  المجتمع  ●

 

ويدددتم تقيددديم ادددل مدددن الل دددود الدددواتدة لدددي ادددل مدددن الم ددداوت الدددواتدة اعددداله وت ديدددد  تيجتهدددا  لقدددا لتعليمدددات الهيئدددة لهدددذا 

الاصدددوط وذادددت الم ددداهدات الااصدددة لدددالل ود وت ديدددد التوصددديات لدددي  دددال عددددم اسدددتيعاا مت للدددات ادمتثدددال للمعيدددات 

ته لدددتول مدددن الم ددداتاة الل دددااة ، لهدددد  ضدددمان مدددن فلدددل المست دددعي. ومدددن الضدددتوت  ان يضدددع لتيدددا التقيددديم توصددديا

 ، ومساعدة تالمست عي  لي هدله الم  ود لل صول علي ادعتماد.  ةوالمعاييت الج ئيالمعاييت استيعاا مت للات 

التالعدددة للم دددوت المعدددين وتفمددده و صددده و تيجدددة  المعددداييت والمعددداييت الج ئيدددة ولدددي الم تدددوى يدددتم ذادددت ادددل معيدددات مدددن 

 تقييمه والم اهدات التي اعتمد فتات التقييم عليها والتوصيات المتعلقة له. 

 

 الخاتمة: .7

وتتضدددمن الااتمدددة استعتاضدددا لل تدددائج التدددي  ققهدددا المست دددعي ضدددمن الم ددداوت وفدددتات الهيئدددة المتعلدددا لمددد ح او  جدددي 

وضدددع ذلدددف لادضدددالة الدددي  ددداتادداتة واالدددة العددداملين لدددي المست دددعي ادعتمددداد وتوصددديات اادددتى لدددي  دددال ت لدددي ال

 علي جهودهم لالتتقاا لالادمات و تصهم علي ت قيا الضل ال تائج. 

  ياتة المتالعة

 

تهدددد   يددداتة المتالعدددة الدددي ت عيددد  المست دددعيات علدددي ادلتددد ام لت ليدددا مت للدددات ادعتمددداد المم دددول لهدددا ولالتدددالي لهدددي د 

ي لدددي عليهدددا فدددتات لمددد ح ادعتمددداد او سددد له. وعلدددي الدددتغم مدددن ذلدددف لعدددي  دددال مال  دددة وجدددود اتوفدددات جسددديمة لدددي 

لضددددتت وادذى لمتاجعددددي المست ددددعي التعليمددددي او التددددي فددددد تددددؤد  الددددي ال دددداق ا المعدددداييت والمعاييتالج ئيددددة ت ليددددا 

ال دددالي الدتاسدددين ليددده او الادددادت العامدددل لددده لي دددا للهيئدددة ان تا دددت المست دددعي لهدددذه الاتوفدددات وت  دددت لقدددتات مددد ح 

 ادعتماد السالا له. ويتم متاعاة ال من التالي ع د اجتاا  ياتة المتالعةط

 

 يتم اجتاا  ياتة المتالعة لعد ا قضاا  ص  مدة ادعتماد المم و ة للمست عي  .1

  اسددداليع   يدددتم ال لدددي مدددن المست دددعي لتقدددديم تقتيدددت ذاتدددي يوضدددح مددددى ت قيقددده 4فلدددل موعدددد ال يددداتة ل تلعدددة ت .2

 لمت للات معاييت ادعتماد وتقديمه الي الهيئة ل ساة وتفية وااتى الاتتو ية 

التدددي يتوجدددي  المعدداييت والمعددداييت الج ئيددة فلددل مديتيدددة ضددل  الجدددودة لدددي الهيئددة لت ديدددد  يددتم دتاسدددة ال لددي مدددن .3

 اعادة تقييمها االل ال ياتة

 يتم ت ايل لج ة الالتاا ويتضمن تئيئ اللج ة وعدد م اسي من ادعضاا  سي  جم المست عي  .4

 نيتم ت ديد مدة ال ياتة لاديام ويعضل ان تقتصت علي يوم وا د فدت ادماا .5
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 يو   تئيئ اللج ة المهام علي ادعضاا ويتولي اداتة اعماله  .6

 تقوم الهيئة لالتواصل مع المست عي واعالمه لالموعد الم دد لل ياتة  .7

 تعد لج ة الالتاا تقتيت ال ياتة الميدا ية ويسلمه الي الهيئة ضمن اد ت ال م ية الم ددة  .8

التعلدددديم العدددالي وضدددمان جودتهددددا لمتاجعدددة التقتيددددت تقدددوم مديتيدددة ضددددمان الجدددودة لدددي هيئددددة اعتمددداد مؤسسدددات  .9

  ايدددام عمدددل مدددن تددداتيخ تسدددلمها 7وتدفيقددده وتلعددده الدددي تئددديئ الهيئدددة لعتضددده علدددي مجلدددئ ادداتة ادددالل سدددلعة ت

 للتقتيت

 يقدم تئيئ الهيئة التقتيت قلي مجلئ قداتة لي اجتما  مجلئ اسداتة التالي دعتماده  .12

 لتقييم متضم ا ال تيجة االل اسلوعين من تاتيخ ا تهاا العملية تسلم الهيئة الي المست عي تقتيت ا .11

 

 

  نموذج تقرير نتائج زيارة المتابعة 

 قائمة المحتويات 
 صع ة ال ال ط .1

 وت تمل علي المعلومات التاليةط

 اسم و عات هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها ●

  ياتة اعادة التقييم،  تائج  ياتة التقييم الهاد ، ....  ليعة التقتيت ت تائج  ياتة التقييم،  تائج  ●

 ع وان التقييم  \اسم المست عي الذ  تم تقييمه ●

 تاتيخ التقييم ●

التددددي تددددم اجددددتاا التقيدددديم  لقددددا لهددددا تمعدددداييت ادعتمدددداد ادادددداديمي للمست ددددعيات  المعدددداييت والمعاييتالج ئيددددة  ●

 التعليمية 

 اسماا المقييمين  ●

 

 التنويه: .2

الجددد ا لال ددداتة الدددي  ليعدددة م تدددوى التقتيدددت وسدددتيته واسدددتادامه دغدددتاذ ماصصدددة  دددددتها  وياصدددط هدددذا

 هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها. 

 نص مقترح

"ان هددذا التقتيددت يتضددمن ليا ددات مصدد عة علددي ا هددا سددتية ومتسددلة مددن هيئددة اعتمدداد مؤسسددات التعلدديم 

المع يدددة لقددد . ويقتضدددي الت ويددده الدددي ان  تدددائج التقيددديم تعادددئ العدددالي وضدددمان جودتهدددا الدددي المؤسسدددة 

مال  ددددات لتيددددا التقيدددديم اددددالل وفددددت ال يدددداتة وتتعلددددا لمعدددداييت ادعتمدددداد ادادددداديمي للمست ددددعياتا 

معدددداييت المست ددددعيات الجامعيددددة والتعليميددددة والتدتيليددددة ومواصددددعاتها. ان هددددذا التقتيددددت معددددد لالسددددتادام 

 لاستث اا ما تسمح له سياسات الهيئة"الماصط دجله لق  وليئ لل  ت 
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 الملخص التنفيذ : .3

يقدددددم الملاددددط الت عيددددذ  ايجددددا ا لتقتيددددت التقيدددديم الم ددددول وهددددو يددددولت   ددددتة عامددددة تلاددددط ال قددددا  التئيسددددية 

للمهتمدددين، ويدددولت لهدددم الوفدددت ويعددددهم للم تدددوى القدددادم. عدددادة مدددا يادددون الملادددط اسجتائدددي الت عيدددذ  مسدددت دها 

يتضددددمن م تددددوى اددددا   لضددددمان تماددددن المهتمددددين مددددن لهددددم م تويددددات تقتيددددت التقيدددديم مهمددددا  مسددددتقاله فددددائم لذاتدددده

 لقتات. 5قلي  1ويمان أن يتتاول  ول الملاط اسجتائي من   الت. 

وي دددتمل هدددذا الجددد ا علدددي معلومدددات تلدددين اسدددم المست دددعي، وتددداتيخ تقييمددده، واسدددماا اعضددداا العتيدددا المقددديم،  

ي تددددم اد تاددددام اليهددددا، وال تددددائج التددددي  ققهددددا المست ددددعي لددددي اددددل م ددددوت مددددن التدددد المعدددداييت والمعاييتالج ئيددددة و

 الم اوت التي تم ااضاعها للتقييم

 

 المقدمة: .4

تتضدددمن المقدمدددة اد ددداتة الدددي لعدددض الليا دددات الااصدددة لالمست دددعي الدددذ  تدددم تقييمددده تاادسدددم، الجهدددة لتدددي يتلدددع  ●

 لها، الع وان، تاتيخ اد  اا، عدد ادستة، عدد الاادت .

 تاتيخ التقييم واسماا العتيا ●

 مصادت ال صول علي الليا ات ●

 ال ات دداتة المست عي واادته علي تعاو هم ●

 

 

 

 نص مقترح:

، لتقيدددديم مدددددى ت قيقدددده xxقلددددي  xxفامدددت لج ددددة الالددددتاا تلتيددددا التقيدددديم  ل يدددداتة تاسدددم المست ددددعي  مددددن 

اعتمددداد مؤسسدددات التعلددديم العدددالي لمت للدددات معددداييت اعتمددداد المست دددعيات التعليميدددة والصدددادتة عدددن هيئدددة 

 وضمان جودتها. ويعتض هذا التقتيت مال  ات وتوصيات لتيا التقييم تلج ة الالتاا .

ي تددددو  هددددذا التقتيددددت علددددي مال  ددددات لتيددددا التقيدددديم ل ددددااه علددددي المعلومددددات المقدمددددة قليدددده لددددي ملدددد  

التقيدددديم أث دددداا ال يدددداتة المست ددددعي والمددددواد ذات الصددددلة، والوثددددائا اماددددتى التددددي تددددم  قلهددددا قلددددي لتيددددا 

الميدا يدددددة، والعدددددتوض التقديميدددددة ال دددددعوية، والمعلومدددددات ال اتجدددددة عدددددن الم اف دددددات المتعمقدددددة. يتضدددددمن 

دددددا التوصددددديات، وهدددددي اسجدددددتااات التدددددي يتوجدددددي علدددددي تاسدددددم المست دددددعي  أادددددذها لعدددددين  التقتيدددددت أيضه

 دعتماد. ادعتلات، علي التغم من أ ها ليست مل مة، من اجل ت قيا مت للات معاييت ا
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 محتوى/ موشول التقرير: .5

 العالفة المؤسسية والمتجعية ادااديمية ●

 المواتد والمتالا ●

 ادلتاد ●

 اللت امج التدتيلي ●

 الل ر العلمي وال تائج ●

 التقييم والتقويم وادمت ا ات ●

 الليئة الااصة لالتدتيي والعمل ●

 التلادل ادااديمي وتثقي  المجتمع  ●

ويدددتم تقيددديم الل دددود الماتددداتة والدددواتدة لدددي الم ددداوت المدددذاوتة اعددداله وت ديدددد  تيجتهدددا  لقدددا لتعليمدددات الهيئدددة لهدددذا 

الاصدددوط وذادددت الم ددداهدات الااصدددة لدددالل ود وت ديدددد التوصددديات لدددي  دددال عددددم اسدددتيعاا مت للدددات ادمتثدددال 

لدددتول مدددن الم ددداتاة الل دددااة،  للمعيدددات مدددن فلدددل المست دددعي. ومدددن الضدددتوت  ان يضدددع لتيدددا التقيددديم توصدددياته

، ومسددددداعدة تالمست دددددعي  لدددددي هدلددددده الم  دددددود المعددددداييت والمعاييتالج ئيدددددة لهدددددد  ضدددددمان اسدددددتيعاا مت للدددددات 

 لل صول علي ادعتماد.

 

 الخاتمة: .6

وتتضددددمن الااتمددددة استعتاضددددا لل تددددائج التددددي  ققهددددا المست ددددعي ضددددمن الم دددداوت وا  توصدددديات ااددددتى لددددي  ددددال 

واالددددة العدددداملين لددددي المست ددددعي علددددي جهددددودهم لالتتقدددداا  ة ددددات اسداتالددددي  لةلاسضددددات لددددي الوضددددع ذلددددف. 

 و تصهم علي ت قيا الضل ال تائج. لالادمات
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 اجراءات منح العالمات لمتطلبات االعتماد واحتساب العالمة الكلية
 

دتجدددات معتمددداد  تتضدددمن اسجدددتااات ال الدددذة لدددي هيئدددة اعتمددداد مؤسسدددات التعلددديم العدددالي وضدددمان جودتهدددا قع ددداا

 المست عيات اااديمياه علي ال مت لي من مت للات المتضم ة لي الم اوت الثما ية لالعتماد.

ه اامتيط -أ  -يتم اعتماد التوصية ال هائية معتماد المست عيات اااديميا

معتمدأودهط   

هط  معتمد م تو ثا يا  

هط غيت معتمد  ثالثا

 

 -للمستشفيات على النحو التالي :ب_ يتم منح االعتماد االكاديمي 
 س وات.  4ادعتماد ادااديميط  يم ح المس عي ادعتماد الاامل ولمدة  ●

سدددد وات   ددددتي ة تقددددديم  4ادعتمدددداد ادادددداديمي الم ددددتو ط يمدددد ح المست ددددعي اعتمددددادا م ددددتو  لمدددددة   ●

 تقتيت متالعة لعد س ة و ل اا عليه ت دد ال ياتة الميدا ية للمست عي ال لي من فلل اللج ة. 

عددددم امعتمدددادط يعتلدددت المست دددعي غيدددت م قدددا لمت للدددات ادعتمددداد اماددداديمي   يدددر يسدددت يع المست دددعي  ●

 التقدم لعد عام من فتات عدم امعتمادية.

 المؤهل لالعتمادط المست عيات التي تتقدم لالعتمادية.  ●

 

 ج_ وشع العالمات لمعايير االعتماد األكاديمي:
 

امددا لددي الجدددول مددن اجددل  او معيددات ج ئددي  ط يددتم اع دداا عالمددة لاددل معيدداتالمعدداييت والمعدداييت الج ئيددة اودهط 

 طاستادامها لي ا تساي ال سلة الم ققة لي ال م وت

 

 العالمة  المعاييت والمعاييتالج ئية 

الع اصددت المتعلقددة او غالليددة  يددتم اعتلددات المعيددات م قددا اذا مددا ت ققددت االددة 

 له 

1 

ي ليدددتم اعتلددددات المعيددددات غيدددت م قددددا اذا لددددم تسدددتولي مت للاتدددده او لددددم تسددددتو

 .الع اصت المتعلقة له  مع م

2 

 غيت م  لا المعيات او المعيات الج ئي غيت م  لا علي المست عي  اذا اان

 

 

 

 

 

 

 

 



28 
 

 

 

ا: المحؤؤؤاور والمعددداييت الج ئيدددة  ط يدددتم ا تسددداي ال سدددلة الم ققدددة لدددي ادددل م دددوت لجمدددع العالمدددات المع ددداه للمعددداييتثانيؤؤؤا

 م وت. لي ال  الم  لقةالمعاييت والمعاييتالج ئية فسمتها علي عدد يتم و المتعلقة لالم وتو

 يوضح الجدول التالي ال سية الم لوي ت قيقها لي ال م وت لل صول علي ادعتماد

 

 ال سلة الم اوت  تفم الم وت 

 %80 العالفة المؤسسية و المتجعية امااديمية  1

 %90 المواتد و المتالا 2

 %80 ادلتاد 3

 %80 التدتيلياللت امج  4

 %70 الل ر العلمي و ال تائج 5

 %80 التقييم و التقويم و ادمت ا ات 6

 %90 الليئة الااصة لالتدتيي و العمل 7

 %70 التلادل امااديمي و تثقي  المجتمع 8

 

لددددي  %82لددددي م ددددوتين ااددددتين و  %72لددددي م ددددوتين و المعدددداييت والمعدددداييت الج ئيددددةمددددن  %92يت لددددي ت قيددددا 

 لع م اوت المتلقية اما لي الجدولط ادت

 

 ال سلة عدد الم اوت

 %90  2م وتين ت

 %70  2م وتين ت

 %80   4اتلعة م اوت ت

 

 التقديت الاليط_ -

 معتمد ط اذا  قا جميع ال تو  أعاله  -1

لددددي م ددددوتين علددددي الج ئيددددة المعدددداييت والمعاييتال سددددلة الم لولددددة مددددن  تت قددددا معتمددددد م ددددتو ط  قذا لددددم -2

 لي الم وت الوا د %52اماثت علي أن د تقل ال سلة الم ققة 

 غيت معتمدط  اذا لم ي قا ما ذات سالقا  -3

 

 .تماد لالل ة العتلية واد جلي يةتصدت ال هادة الااصة لادع ع د ال صول علي ادعتماد ادااديميثالثا ط 
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 الجزء الثاني

 االعتماد األكاديمي للمستشفيات

 معايير المستشفيات الجامعية والتعليمية والتدريبية ومواصفاتها

 مقدمة

ه وتعليميدددا ول ثيدددا اضدددالة قلدددي دوته لدددي تقدددديم التعايدددة الصددد ية، ولدددذلف  يعتلدددت المست دددعي لاالدددة أ دددااله متاددد اه علميدددا

لت دددويت المه دددي المسدددتمت يجدددي أن يتدددولت ليددده الم ددداء المالئدددم مداا هدددذه المهمدددات، امدددا ي ل دددي أن يادددون التعلددديم ال لدددي وا

 أ د أهم تاائ ه وضمن التؤى والمهام والقيم التي يعمل لها.

تصدددد   المست ددددعيات التددددي تقدددددم التدددددتيي السددددتيت  والعملددددي ل للددددة  الج ئيددددة المعدددداييت والمعاييتل ايددددات ت ليددددا هددددذه 

اط العددددالي، وذلددددف الاليددددات ال ليددددة والتاصصددددات الصدددد ية لددددي مت لتددددي اللاددددالوتيوئ والدتاسددددات العليددددا واداتصدددد

لقصدددد ااتسددداي المهددداتات والمعتلدددة والالدددتة  دددول ايعيدددة التعامدددل مدددع المتضدددي ولهدددم  اجددداتهم ضدددمن السدددياق الثقدددالي 

 الج ئيدددة المعددداييت والمعاييتللمجتمدددع وتقدددديم التعايدددة الصددد ية الم مو دددة وال ددداملة لهدددم التدددي تسدددت د قلدددي الددددليل العلمدددي و

 لي، علي ال  و التاليطالعالمية المعتلتة والمماتسات العض

مست دددعي جدددامعيط هدددو المست دددعي المتجعدددي ال دددامل التدددالع أو المملدددوف مدددن فلدددل اليدددات ال دددي او الجامعدددة ويتلدددع لدددي 

عملددده و ااميتددده أ  مدددة الجامعدددة التدددي ت تمدددي لهدددا اليدددة ال دددي أو الاليدددات الصددد ية امادددتى، ود تقدددل عددددد أسدددتته عدددن 

م  للدددة ال دددي و دددي امسددد ان والعلدددوم الصددد ية وأ لددداا ولدددتامج سدددتيت،  يدددر ال دددتض مدددن ق  دددائه هدددو تعلدددي 222

تدتيليدددة تئيسدددية ولتعيدددة ودفيقدددة لتددددتيي  للدددة الدتاسدددات العليدددا واداتصددداط العدددالي لاسضدددالة قلدددي تقدددديم الاددددمات 

 ال لية المتجعية والماتلعة للمتضي عن  تيا أعضاا هيئة التدتيئ المتعتغين للعمل من أساتذة الية ال ي.

ي تعليمدددي تدددددتيليط هدددو المست دددعي ال اددددومي أو الاددداط الددددذ  ي تدددو  علدددي التاصصددددات التئيسدددية امتلعددددة مست دددع

ا ددد أد ددي ومعتددت  لدده مددن فلددل المجلددئ ال لددي امتد ددي ل ايددات لددتامج اسفامددة لددي أتلددع تاصصددات علددي امفددل قذا 

ة ال ددددي والعلددددوم اددددان مست ددددعي عامددددا أو لددددي التاصددددط الدددددفيا قذا اددددان مست ددددعي متاصصددددا،  يددددر يماددددن ل للدددد

 الص ية اماتى لي مستوى دتجة اللاالوتيوئ التدتي ليه دستامال مت للات ا تهم الدتاسية.

مست دددعي تددددتيلي مل ددداط هدددو المست دددعي ال ادددومي أو الاددداط سدددواا ادددان عامدددا أو متاصصدددا والدددذ  يتددددتي لددده  للدددة 

ال دددي والعلدددوم الصددد ية لدددي مسدددتوى دتجدددة اللادددالوتيوئ وي تدددو  علدددي تاصصدددات تئيسدددية او دفيقدددة ود يوجدددد لديددده 

تيي م دددد المست دددعيات التعليميدددة لدددتامج قفامدددة ااصدددة لددده، ولا ددده مست دددعي تديعدددا لدددي تقدددديم التعايدددة الصددد ية والتدددد

 التدتيلية. 
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ول ايدددات ت ليدددا هدددذه التعليمدددات لدددالتوا   مدددع ام  مدددة والتعليمدددات الصدددادتة وال الدددذة امادددتى مثدددل و اتة الصددد ة أو 

 المجلئ ال لي امتد ي، لان المص ل ات والمعاهيم التالية تعت  اما يليط

 

الصدددادت عدددن و اتة الصددد ة لعدددد اسدددتامال االدددة ال دددتو  المقدددتتة والدددذ  ط هدددو التدددتايط ال هدددائي تؤؤؤرخيص المستشؤؤؤفى

 لموجله يست يع المست عي مماتسة عمله وتقديم ادمات التعاية الص ية للمتضي.

 

ط هدددو  صدددول المست دددعيات ال اوميدددة أو الااصدددة المتاصدددة علدددي  دددهادة اعتمددداد أو جدددودة إعتمؤؤؤاد المؤسسؤؤؤة الصؤؤؤحية

علدددي تقدددديم اددددمات التعايدددة الصددد ية ولدددا معددداييت السدددالمة والجدددودة والمماتسدددات  م ليدددة أو دوليدددة تؤادددد علدددي فددددتتها

 العضلي.

 

هددددو  صددددول المست ددددعيات ال اوميددددة أو الااصددددة المتاصددددة والمعتمدددددة اعتمددددادا مؤسسدددديا علددددي  االعتمؤؤؤؤاد األكؤؤؤؤاديمي:

التعليميدددة والتدتيليدددة اعتمددداد أاددداديمي مدددن هيئدددة اعتمددداد مؤسسدددات التعلددديم العدددالي وجودتهدددا، لمدددا يضدددمن تدددولت الليئدددة 

 والل ثية الم اسلة لتدتيي  للة ال ي والعلوم ال لية والص ية لي دتجتي اللاالوتيوئ والدتاسات العليا. 

 

ط هدددو  صدددول المست دددعيات ال اوميدددة أو الااصدددة المتاصدددة ال اصدددلة علدددي اعتمددداد االعتمؤؤؤاد المؤسسؤؤؤي والبرامجؤؤؤي

الليئددددة التدتيليددددة  ج اسفامددددة وال مالددددة، لمددددا يضددددمن تددددولتمؤسسددددي ولتامجددددي مددددن المجلددددئ ال لددددي امتد ددددي للددددتام

والتقييميددددة والل ثيددددة الم اسددددلة دسددددتامال مت للددددات لددددتامجهم التدتيليددددة وااتسددددالهم للمهدددداتات السددددتيتية واماالفيدددددة 

 والتواصلية الم لولة.
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   :االعتماد األكاديمي 

ان الهدددد  التئيسدددي مدددن وجدددود لت دددامج ادعتمددداد اماددداديمي هدددو ضدددمان تدددوليت الليئدددة التعليميدددة والتدتيليدددة والل ثيدددة 

الم اسدددلة، ل يدددر يدددتمان المتددددتي مدددن الدددتعلم وتقدددديم التعايدددة ال ليدددة ارم دددة ذات الجدددودة العاليدددة للمتضدددي ضدددمن   دددام 

 ا تالي لعال من فلل م تلين مؤهلين. 

 ددددامج ادعتمددداد امادددداديمي مت للددددات عامددددة يمادددن ت ليقهددددا علددددي اللدددتامج التعليميددددة ل للددددة دتجتددددي تعتلدددت مت للددددات لت

اللاددددالوتيوئ والدتاسددددات العليددددا مددددن الاليددددات ال ليددددة والعلددددوم الصدددد ية لددددي الجامعددددات، لاسضددددالة لللددددتامج التدتيليددددة 

 للفامة وال مالة.

 يات وادمتيددددا ات لا لدددداا ل ددددال تدددددتجي ل دددداا علددددي تعتمددددد لددددتامج اسفامددددة وال مالددددة لا لدددداا علددددي قع دددداا الصددددال

الاعايدددات وضددددمن لت دددامج م دددددد مدددن اجددددل ضدددمان جددددودة التعايدددة الصدددد ية وسدددالمة المتضددددي. امدددا يماددددن ل ددددالي 

الجامعدددات القيدددام لدددلعض اسجدددتااات ال ليدددة ت دددت ا دددتا  ادددوادت مؤهلدددة. هدددذا لاسضدددالة لمتاعددداة المت للدددات اماالفيدددة 

 والمه ية. 

مدددا تدددم ت ديدددده لتعتيددد  المصددد ل ات أعددداله يمادددن د  مست دددعي مدددن المست دددعيات ال اوميدددة أو الااصدددة او ل ددداا علدددي  

الجامعيددددة التقدددددم لهددددذا اللت ددددامج لل صددددول علددددي اعتمدددداد الهيئددددة امست ددددعي جددددامعي أو مست ددددعي تعليمددددي تدددددتيلي أو 

 مست عي تدتيلي مل ا قذا ما  قا ملدئيا ال تو  التاليةط

 القوا ين وام  مة ال الذةان ياون متاصاه  سي  ●

 ان ياون  اصاله علي  هادة ادعتماد الااط لالمؤسسات الص ية. ●

أن ياددددون  اصدددداله علددددي ادعتمدددداد المؤسسددددي واللتامجددددي لددددي التاصصددددات التئيسددددية امتلددددع مددددن المجلددددئ  ●

 ال لي امتد ي. 
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 المحاور .1
اماددداديمي يدددتم التتتيدددي سجدددتاا ال يددداتة الميدا يدددة للمست دددعي لعدددد الت ادددد مدددن أهليدددة المست دددعي للتقددددم للت دددامج ادعتمددداد 

 للت اد من مدى ت قيا مت للات ادعتماد والتي ت  ي الم اوت التاليةط

 

 العالفة المؤسسية والمتجعية ادااديمية أودط

 

هط  المواتد والمتالا  ثا يا

 

هط  ادلتاد ثالثا

 

هط  اللت امج التدتيلي تالعا

 

هط  الل ر العلمي وال تائج اامسا

 

هط  التقييم والتقويم وادمت ا ات سادسا

 

هط  الليئة الااصة لالتدتيي والعمل سالعا

 

ه   ط التلادل امااديمي وتثقي  المجتمعثام ا

 

وي ددددتج ت دددت ادددل م دددوت مدددن الم ددداوت مجموعدددة مدددن المت للدددات التدددي ي ل دددي ت قيقهدددا ل سدددلة معي دددة دعتلدددات الم دددوت 

 م قا

 

 : العالقة المؤسسية والمرجعية االكاديميةاألولالمحور 
يددتم ت ديددد   ددام ال وامددة اسداتيددة والع يددة لددي المست ددعي والعالفددة لي همددا والهياددل الت  يمددي الددذ  ي ددتام اليدده لددي  .1

 -قداتة  ؤو ه، ولما يتضمن علي امفل ما يليط

والصددد ي وتعايدددة المتضدددي مدددع أن يادددون الهيادددل الت  يمدددي للمست دددعي داعمدددا للتعلددديم المه دددي ال لدددي  .1

 ت ديد أدوات ومسؤوليات ال  ت  ليما يتعلا لاللت امج التعليمي.

 الدولية. الج ئية المعاييت والمعاييتتولت المواتد المالية الاالية لتماين المست عي ادلت ام ل .2

ال  ددا  العلمدددي تددولت الليئددة اماالفيددة والمه يددة والتعليميددة التددي يمادددن ليهددا تلليددة مت للددات الم دداهج و  .3

 والاعااات العامة

 سي تة وا تا  مؤسسة التعليم العالي ذات العالفة علي اللتامج التعليمية لل الي والمقيمين. .4

أن يادددددون لددددددى المست دددددعي سياسدددددات وقجدددددتااات ماتولدددددة م لقدددددة لل دددددالي والمتددددددتلين الصددددد يين  .5

 لتوجيه دوتهم ومسؤوليتهم أث اا تواجدهم لي المست عي.

تددددوجيهي للمدددددتلين السددددتيتيين الم دددداتاين لددددي التدددددتيئ والتدددددتيي للتعددددت  علددددي امهدددددا  وجددددود لت ددددامج  .2

  التعليمية وماتجات التعلم لللتامج التدتيسية، لما لي ذلف أهدا  التعليم والتدتيي الستيت 

 قذا ادددان المست دددعي غيدددت جدددامعي لي ل دددي وجدددود اتعافيدددات لدددين المست دددعي ومؤسسدددة التعلددديم العدددالي التدددي ت تدددو   .3

 علي اللتامج ال لية والص ية وت مل هذه ادتعافيةط
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اس دددات العدددام لم ددداوت التعددداون لدددي المجدددال التعليمدددي والتددددتيلي والمسدددؤوليات التدددي تقدددع علدددي ادددل  .1

  ت  من ال وا ي اسداتية والع ية والمالية واللوجستية.

اتهدددم لدددي وجدددود ا دددة وسياسدددة واضددد ة سعدددداد أعضددداا هيئدددة التددددتيئ السدددتيتيين لمماتسدددة أدو .2

 التدتيئ وتقييم ال الي والمقيمين، وتع ي  فدتاتهم امااديمية والتواصلية.

عمليدددددة تقيددددديم مسدددددتمتة لعضدددددو هيئدددددة التددددددتيئ السدددددتيت  المسددددداعد لالسدددددتمتات لدددددي التددددددتيئ   .3

 والتدتيي، ولا الية واض ة ت مل تقييم ال للة ومسؤولي المست عي والمؤسسة التعليمية. 

 داعمةا التاعيةطالمؤسسة امااديمية ال .4

يدددتم ت ديدددد الجهدددة المسدددؤولة اااديميدددا  تجامعدددة أو مؤسسدددة تعلددديم عدددالي أو المجلدددئ ال لدددي امتد دددي  .1

أو المجلددددئ العتلددددي لالاتصاصددددات الصدددد ية، أو المجلددددئ التمتيضددددي  عددددن اللت ددددامج التدددددتيليا 

 التعليمي لي الموافع الماتلعة

 يتم قداتة اللت امج امااديمي من فلل مديت مؤهل.   .2

 يتم ت ديد الموفع اسدات  للو دةا الدائتة التي يتم ليها لت امج ال مالة.  .3

موافدددع التددددتييط يدددتم ت ديدددد موافدددع التددددتيي الماتلعدددة ضدددمن المؤسسدددة الداعمدددةا التاعيدددة لدددي داادددل واددداتج الللدددد.  .5

وثيقدددة تسدددمية تمدددثاله مدددذاتة التعددداهم  لت ديدددد المهدددام والمسدددؤوليات  ويدددتم ت ديدددد العالفدددة مدددع هدددذه الموافدددع ضدددمن

 واليات التواصل والت سيا. 

 

 

 : الموارد والمرافقالمحور الثاني
يجدددي أن يادددون المست دددعي الجدددامعي ضدددمن ال دددتم الجدددامعي أو علدددي مقتلدددة ج تاليدددة مدددن مؤسسدددة التعلددديم العدددالي  .1

 ألقيا لين العلوم امساسية والستيتية لي الم اهج الدتاسية.التي يتتل  لها، لتسهيل دمج وتاامل التدتيئ 

 تولت المتالا والمعدات الال مة للعملية التعليمية ا التدتيلية  .2

 المااتي والمتالا الم اسلة للمدتلين .1

 القاعات التدتيسية وغت  الم اف ة وغت  ادجتماعات الاالية لما يت اسي واعداد المتدتلين .2

الال مدددة لعمليدددات التعلددديم والدددتعلم مدددن تدددولت أجهددد ة ال اسدددوي و دددلاة د سدددلاية  المعددددات التا ولوجيدددة .3

   المتال للمتدتلين واسماا ات الال مة لالست اتة عن لعد.WiFiلل تت ت ت

 معدات تدتيي االية لت قيا امهدا  التعليمية للت امج التثقي  الص ي المه ي. .4

 الص يين والمتدتلين لالستتا ة و ع  متعلقاتهم ال اصية.وجود مسا ات االية وآم ة لل الي المه يين  .3

 وجود   ام سجالت  لية وتفي أو م وسيط .4

 يوثا التاتيخ المتضي ومسات المتض الذ  تم ت ايصه وتعايته لال متيض .1

ياددددون متا ددددا لددددي جميددددع اموفددددات ولددددا الصددددال يات المم و ددددة للمماتسددددين الصدددد يين والمتدددددتلين  .2

 وال للة

 اية المتضي لجودة ودفة عاليةيدعم ل ال اا  تع .3

 يسهل أ   ة ضمان الجودة والمعلومات الال مة لا   ة العلمية  .4

أمددن وسددتية هددذه السددجالت، مددع وضددع اسجددتااات الم اسددلة والااليددة لعمددل  سدداة تددولت مددا يضددمن  .5

 ا تيا ية من جميع سجالت المتضي.

 واليات التواصل الستيع معهم. وجود فاعدة ليا ات م دثة لاستمتات ل سماا المتدتلين وال للة .5

 وجود سياسة ااصة ت  م ال   التسمي لل الي والمتدتلين. .6

 تولت ادمات غذائية ام ة وت ت ا تا  ملا ت من المست عي لل الي والمتدتلين. .7

 تولت ارليات الم اسلة والمالئمة للل ر من اتي ومتاجع وتفية والاتتو ية م اسلة لما يتضمن. .8
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ت الال مدددة، ويدددتم قداتتهدددا لمدددا يضدددمن سدددهولة ال صدددول عليهدددا مدددن فلدددل جميدددع تدددولت الاتدددي والمجدددال .1

 امفسام ولما يضمن تولت أ در المعلومات.

 ان تاون متا ة للمتدتلين ولمعددت استادام م اسلة. .2

 تولت ادمات التصعح والداول لقواعد المعلومات ال لية. .3

ومصددددادت معلومددددات االيددددة، لدددددعم ماتلددددة  ليددددة مالئمددددة ذات  جددددم واتسددددا  م اسددددي، مددددع مددددواتد  .4

لت دددامج التعلددديم، لمدددا لدددي ذلدددف الوصدددول قلددددي الددددوتيات ال ليدددة ال يويدددة والسدددتيتية وغيتهدددا مددددن 

 الدوتيات ذات الصلة، سواا الوتفية أو اسلاتتو ية.

 ليئة التدتيي الستيت  .9

تددددولت ادددددمات ل ددددط ومعالجددددة المتضددددي، مثددددل ادددددمات علددددم اممددددتاض وام ددددعة، والادددددمات  .1

الوتيديددددة، وادددددمات العصددددد، والادددددمات الماتلتيددددة الم اسددددلة والمتوالقددددة مددددع امهدددددا  التعليميددددة 

 وتعاية المتضي، والتي تدعم تعاية المتضي لي الوفت الم اسي ولجودة عالية.

يدددولت المست دددعي متالدددا تددددتيي جيددددة للمتضدددي الاددداتجيين، والتدددي ت دددمل سدددهولة ومالئمدددة الدددتعلم  .2

 وسالمة المتضي والاصوصية.وجودة التعاية الص ية 

يدددولت المست دددعي متالدددا تددددتيي جيددددة لدددي  دددادت ال دددوات ، والتدددي ت دددمل سدددهولة ومالئمدددة الدددتعلم  .3

 وجودة التعاية الص ية وسالمة المتضي والاصوصية.

يددددولت المست ددددعي متالددددا تدددددتيي جيدددددة للمتضددددي الدددددااليين، والتددددي ت ددددمل سددددهولة ومالئمددددة الددددتعلم  .4

 المة المتضي والاصوصية.وجودة التعاية الص ية وس

 ي ود المست عي ام لاا المقيمين و الي ال ي لالمسا ة والمعدات الال مة للتعلم والتدتيي. .5

 ي ود المست عي  الي العلوم الص ية لالمسا ة والمعدات الال مة للتعلم والتدتيي. .6

 

ت أن ال دددالي والمقيمدددين يقدددوم المست دددعي لتدددوليت ملادددط وت ليدددل لليا دددات المتضدددي، لمدددا يثلدددط ليا دددات المتضدددي .12

 سي صلون علي الالتة الاالية والمت وعة الم لولة وت ملط

وجددود أعددداد االيددة مددن المتضددي وت ددوعهم مددن  يددر اممددتاض وال دددة والعمددت والجدد ئ للمست ددعي  .1

 اال ولال فسم

 ليا ات عن  ادت ادداال اداتياتية وال وات   .2

 فسم علي أسائ يوميعدد  ادت الداول قلي ال ليا ات عن متوس    .3

 ليا ات  ول عدد امستة لي المست عي ولي ال فسم، مص ولها لليا ات ق  ال ادفسام .4

 عدد  ياتات العيادات الااتجية وال وات  ليا ات عن متوس   .5

 عدد ال ادت الجتا ية، الالتى والص تى،  سي  و  الجتا ةليا ات عن متوس   .6

 الماتلتات وام عة.عدد  للات ليا ات عن متوس   .7

 

 

 وجود متا  معلومات دوائية للاوادت ال لية العاملة وللمتضي ومتاجعي المست عي. .11
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 : االفرادالمحور الثالث
يددددتم قداتة اللت ددددامج التدددددتيليا التعليمددددي او لت ددددامج ال مالددددة مددددن فلددددل مددددديت مؤهددددل، يددددتم تعي دددده مددددن فلددددل الجهددددة  .1

 الماولة، له صال يات ومسؤوليات م ددة تضمن اسداتة الععالة لللت امج. 

يددددتتل  مددددديت اللت ددددامج ويتواصددددل مددددع الجهددددات اماددددتى ذات العالفددددة مددددن اجددددل ضددددمان  جددددال اللت ددددامج تمددددثاله 

 اتتلا  مديت لت امج ال مالة مع مديت اللت امج التئيسي لي اداتصاط .

يددددتم تددددوليت العدددددد الاددددالي مددددن الاددددوادت التعليميددددة ال ليددددة وغيددددت ال ليددددة المؤهلددددة، اللددددذين يتمتعددددوا لالمهدددداتات   .2

 والاعايات التعليمية الم اسلة والمه ية العالية، لتوليت الدعم واد تا  الععال للمتدتلين.

 مدددن الادددوادت ال ليدددة يعملدددون لددددوام الدددي لدددي المست دددعي الجدددامعي متعتغدددون للعمدددل  %62ون ان ياددد

لددددي المست ددددعي، ولوجددددود ثالثددددة ااتصاصدددديين متعددددتغين لددددي التاصصددددات التئيسددددية وااتصاصدددديين 

 اث ين لي التاصصات العتعية علي ادفل.

  التددددددتيلي  مدددددن الادددددوادت ال ليدددددة يعملدددددون لددددددوام الدددددي لدددددي المست دددددعي التعليمدددددي %42ان يادددددون

متعتغددددون للعمددددل لددددي المست ددددعي، ولوجددددود ثالثددددة ااتصاصدددديين اث ددددين متعددددتغين لددددي التاصصددددات 

 التئيسية وااتصاصيين اث ين لي التاصصات العتعية علي ادفل.

  مدددن الادددوادت ال ليدددة يعملدددون لددددوام الدددي لدددي المست دددعي التددددتيلي المل دددا متعتغدددون  %32ان يادددون

اصدددددديين اث ددددددين متعددددددتغين لددددددي التاصصددددددات التئيسددددددية للعمددددددل لددددددي المست ددددددعي، ولوجددددددود ااتص

 وااتصاصي وا د لي التاصصات العتعية علي ادفل.

 .أن يمتلف تؤساا ادفسام ال لية المؤهالت الم لولة 

 .تولت ال سلة المئوية الم لولة للمو عين الع يين وادداتيين العاملين ل ال متعتغ 

 تيين والع يين العاملين ل ال ج ئي.تولت ال سلة المئوية الم لولة للمو عين اددا 

 .توليت ال سلة الم اسلة من ام لاا المقيمين قلي ام لاا العاملين لعمل ج ئي 

 .ال سلة الم اسلة من  الي ال ي قلي اد لاا العاملين لدوام ج ئي 

  تدددولت هيئدددة التددددتيئ الم اسدددلة لتددددتيي  للدددة العلدددوم الصددد ية المدددؤهالت الم لولدددة وأن تادددون  سدددلة

 أعضاا هيئة التدتيئ قلي ال الي م اسلة.

  المسددددتادمة لددددي ال اددددم علددددي أعضدددداا هيئددددة التدددددتيئ  الج ئيددددة المعدددداييت والمعاييتيجددددي أن تسددددت د

 الستيتيين قلي ما يليط

i.  القدددتة علددي التدددتيئ، لمددا لددي ذلددف الم دداتاة لددي لت ددامج تعليمددي لعهددم الم هجيددات الجديدددة

ذيددددة التاجعددددة والتقيدددديم، أو ادلتدددد ام لالم دددداتاة لددددي للتعلدددديم القددددائم علددددي المماتسددددة، والت 

 لت امج م هجية التدتيئ الذ  ت  مه مؤسسة التعليم العالي

ii. .مستوى م اسي من الل ر ا ال  ا  امااديمي 

iii. .ادمتثال لمت للات لتامج التعليم ال لي المستمت ا الت ويت المه ي المستمت 

iv. س وات تثلت لعالية تعاية المتضي.  5التة ستيتية تقالي ياية  د تقل عن امئ ت 

 التعيين .3

 يتم ادلت ام لمعاييت م ددة مهلية اد ضمام لللت امج التدتيليا التعليمي .1

 ادلت ام لملاد  ال عالية وال  اهة والعدالة لي التعيين .2

 يتم ت ديد وفلول اعداد المتدتلين ل ااه علي المواتد والاوادت المتولتة .3

متددددتي مدددن لت دددامج ا موفدددع تددددتيلي رادددت تتضدددمن الت قدددا الملا دددت مدددن يوجدددد آليدددة م دددددة ل قدددل ال .4

 ص ة التدتيي من الجهة امولية.
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 : البرنامج التدريبيالمحور الرابع
 الاعاياتط يتم دمج الاعايات التالية لي الم هاج التدتيلي ودعم المتدتلين لل اا فدتاتهمط .1

o المه ية 

o ال لية تعاية المتضي والمهاتات الااصة لاسجتااات 

o المعتلة ال لية 

o التعلم والت سين المل ي علي المماتسة 

o مهاتات ادتصال والتواصل لين ادلتاد 

o المماتسة المل ية علي ام  مة 

ال  ددددا ات التعليميددددة المجدولددددةط يددددتم تددددوليت الوفددددت الاددددالي للمتدددددتلين للم دددداتاة و ضددددوت ال  ددددا ات التدتيليددددة  .2

 ضمن لت امج مجدول.

دالي يايدددددة ط يدددددتم ت ديدددددد ال ايدددددات وادهددددددا  المل يدددددة علدددددي الاعايدددددات لللت دددددامج التددددددتيليا الالدددددتة السدددددتيتية تا .3

 التعليمي من االل المؤسسة امااديمية ولما يتوالا مع تسالة المؤسسة الداعمةا التاعية.

يددددتم ل دددداا اللت ددددامج ل ددددال يضددددمن قع دددداا المتدددددتي صددددال يات متدتجددددة لضددددمان ااتسدددداي المهدددداتات ال ليددددة  .4

 ة.الماتلع

 ال  ا ات العلميةط .5

o  ال  ددددا ات الااصددددة لالمتدددددتيط يتضددددمن الم هدددداج ت ددددويت المعتلددددة امساسددددية للمتدددددتي لددددي الل ددددر

 العلمي، ودعم المتدتي لي الم اتاة لي ال  ا ات العلمية وتوليت المواتد الال مة لذلف.

o   الم ددداتاة لدددي ال  دددا ات الااصدددة لدددالاوادتط يتضدددمن اللت دددامج تدددوليت الددددعم الم اسدددي للادددوادت لدددي

لعاليدددات الت دددويت المه دددي المسدددتمت وال  دددا ات العلميدددة المتعلقدددة لالل دددر العلمدددي وملدددادتات الجدددودة 

 وسالمة المتضي وعضوية الجمعيات المه ية والتعليم ال لي.

 

 : البحث العلمي والنتائجالمحور الخامس
 يتم توليت ال وال  الل ثية المالئمةط .1

   لت دددجيع ام لددداا والادددوادت الصددد ية علدددي الم ددداتاة لدددي الل دددر وماالددد ة تتدددولت اللدددوائح وال دددوال

 الل ر الجيد، ويتم تو ي  هذه التتتيلات ل ال ص يح.

 .يتم الت ايد علي أاالفيات الل ر والت قا من ص ة الم  وتات الل ثية 

  تائج ت عيذ الم اتيع الل ثية .2

  ااتجية.م اتيع ل ثية تم تمويلها من فلل المست عي أو من مصادت 

 .تتولت لدى ام لاا أو الاوادت الص ية  تائج ل ر جيدة م  وتة لي مجالت م امة 

 .ي اتف  للة العلوم ال لية والص ية لي الم اتيع الل ثية 

  الم  دددوتات الل ثيددددة تلمددددا لددددي ذلددددف الم دددداتيع الل ثيددددة وال تددددائج  ت هددددت التاامددددل لددددين التاصصددددات

 الماتلعة.

 ي تتضمن الع صت الل ت الل ور الص ية والستيتية الت .3

  تدددددولت الميثددددداق اماالفدددددي واسجدددددتااات الت ددددد يلية ال ددددداملة التدددددي تددددد  م عمدددددل مجلدددددئ المتاجعدددددة

  .IRBالمؤسسية الااط لامل ار ت

 .ال صول علي الموالقة من املتاد الم اتاين لالل ر و ماية  قوفهم ااملة 

 .وجود آليات لمتاجعة م تو  الل ر واس تا  عليه 
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 : التقييم والتقويم واالمتحاناتالسادسالمحور 

 تقييم المتدتلينط .1

  ط Formative Assessmentالتقييم التاوي ي ت .1

يوجدددد اليدددة مو ددددة وموثقدددة تضدددمن فيدددام الادددادت التددددتيليا التعليمدددي لتقيددديم المتددددتلين مدددن  ●

 االل المتافلة والمال  ة.

 الاعايات. تتضمن ادلية ت ديد ادهدا  الااصة لالتقييم والمل ية علي  ●

ت ويدددد المتددددتلين لالت ذيدددة التاجعدددة الم اسدددلة لدددي  هايدددة ادددل مت لدددة او لصدددل مدددع ضدددتوتة  ●

 توثيا ذلف.

  ط Summative Assessmentالتقويم ال هائي ت .2

يوجددددد م هجيددددات واضدددد ة ومعل ددددة للمتدددددتلين لالمت ا ددددات الاتاليددددة والسددددتيتية مل يددددة علددددي  ●

 جداول وما  ات استت ادية.

 أساليي ادمت ا ات مع  ليعة التاصط.تت اسي م هجيات و ●

 يتم ت ويد المتدتي ل تائج التقويم ال هائي ل هاية المت لة التدتيلية او العصل التدتيلي. ●

وجدددود اليدددات واضددد ة وموثقدددة لالعتدددتاض و لدددي متاجعدددة  تدددائج التقدددويم ال هدددائي مدددن فلدددل  ●

 ال للة والمتدتلين. 

م ددداتاة المع يدددين مدددن المددددتلين لدددي المست دددعي لالت سددديا مدددع  ت ديدددد المسدددؤوليات لتقيددديم المتددددتلين لمدددا يضدددمن .2

 الاوادت ادااديمية.

لج ددددة الاعايددددات السددددتيتيةط يددددتم تعيددددين لج ددددة الاعايددددات السددددتيتية لمتاجعددددة أداا المتدددددتلين واعتمدددداده، وتتضددددمن  .3

ها ضدددمن وثيقدددة اللج دددة علدددي امفدددل ثالثدددة أعضددداا مدددن الادددادت التعليمدددي والتددددتيلي، ويدددتم ت ديدددد مهامهدددا ومسدددؤوليات

 ماتولة.

 تقييم أداا الاوادت التعليميةط يوجد الية م ددة لتقييم أداا الاادت التعليمي والتدتيلي. .4

 تقييم وت سين اللت امج التدتيليط  .5

 يوجد الية مم هجة وموثقة للتقييم الدوت  للم هاج التدتيلي، ول ير تتضمن ادلية متافلة التاليط .1

 أداا المتدتلين 

  الاوادت التعليمية ولت امج الت ويت المه ي المستمتت ويت 

 جودة اللت امج التدتيلي 

 تلاهية الاوادت التدتيلية والمتدتلين 

 الم اتاة لي ال  ا ات العلمية 

 الم اتاة لي أ   ة الجودة وسالمة المتضي 

 يتم استادام  تائج التقييم لت ويت وت عيذ الا   الت سي ية .2

 دتيليط لج ة تقييم اللت امج الت  .6

 يتم ت ايل لج ة ااصة لتقييم اللت امج التدتيلي من فلل الجهة الماولة 

 .تعمل اللج ة وتجتمع ل اا علي مهام و تو  متجعية م ددة 
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 : البيئة الخاصة بالتدريب والعملالمحور السابع

يدددتم ادلتددد ام لالملددداد  العامدددة التدددي تضدددمن تدددوليت ليئدددة م اسدددلة للتددددتيي والعمدددل تعددد   سدددالمة المتضدددي وتلددداه  .1

 المتدتلين، تتا  لالدتجة امولي علي توليت العتط التدتيلية الستيتية 

ي ت ادالي يايدددة  مدددع متاعددداة عددددم القددداا أعلددداا ا جدددا  العمدددل لالدتجدددة امولدددي علدددي المتددددتلين ممدددا يدددؤد  الددد

 استهاق الذ  فد يؤثت علي سالمة المتضي والمتدتلين، وضتوتة قيجاد التوا ن الم اسي لذلف.

 لت امج سالمة المتضيط .2

 يلت م الاادت التعليمي والمتدتلون لالم اتاة العاعلة للت امج سالمة المتضي 

 ذلف يدددددتم تددددددتيي الادددددادت التعليمدددددي والمتددددددتلين علدددددي سدددددالمة المتضدددددي ومسدددددؤولياتهم المتعلقدددددة لددددد

 ولالتلليغ عن ال وادر التي يمان ان ت در اث اا تدتيلهم او عملهم

 يتم توليت التدتيي علي أسئ الجودة للمتدتلين ودعم م اتاتهم العاعلة لام   ة الااصة لت سين الجودة .3

 اس تا  والمساالةط .4

 ة ال ليدددة يدددتم اد دددتا  علدددي المتددددتلين مدددن فلدددل ادددادت تعليمددديا تددددتيلي مؤهدددل اث ددداا تقدددديم التعايددد

للمتضدددي، تتعددداوت دتجدددة اد دددتا   سدددي المسدددتوى التددددتيلي للمتددددتلين ولمدددا يتوالدددا مدددع الاعايدددات 

 وااتساي المهاتات. 

  يوجدددد اجدددتاا موثدددا لت  ددديم مددد ح المسدددؤوليات والصدددال يات ال ليدددة وادمتيدددا ات المتدتجدددة والمل يدددة

 علي المستوى التدتيلي والاعايات والمهاتات الماتسلة للمتدتلين

 المه يةط .5

  يدددتم تدددوليت التددددتيي الم اسدددي علدددي اساسددديات العمدددل المه دددي الدددذ  يتاددد  ويعددد   التعايدددة المتم دددوتة

  ول المتيض وسالمة المتضي

  يددددتم تددددوليت الليئددددة والثقالددددة الداعمددددة للمه يددددة لددددي العمددددل، لددددي ليئددددة  ضدددداتية تقددددوم علددددي اد تددددتام

 والمساواة وم ع اسسااة والع  .

  والتعامدددل مدددع هدددذه ال دددوادر  للتلليدددغ عدددن السدددلوايات وال دددوادر غيدددت المه يدددةيوجدددد اليدددة واضددد ة

 لستية

 تلاه العاملينا المتدتلين .6

  يتم ادلت ام لمجموعة من السياسات واللتامج الداعمة لتلاه المتدتلين والاادت التعليمي 

 تتادددد  سياسدددددات ولددددتامج التلددددداه علدددددي الجوا ددددي الصددددد ية وال عسدددددية وضدددد و  العمدددددل للمتددددددتلين 

 والاادت التعليمي

 ادعيااا ادجهاد  .7

  يدددتم تدددوليت التثقيددد  والتوعيدددة الم اسدددلين للتعدددت  علدددي اعدددتاض ادعيدددااا ادجهددداد واضددد تاي ال دددوم

 واسجتااات الم اسلة للتعامل مع ذلف

 يتم توليت امماان الم اسلة لل وم للمتدتلين، لاسضالة لوسائل ال قل ارم ة 

من ت ديدددد المهدددام السدددتيتية الااصدددة للمتددددتلين لدددي تعايدددة المتضدددي لضدددمان يدددتم اتلدددا  قجدددتااات م دددددة تتضددد .8

لعاليدددة التواصدددل الاددداط لعمليدددة التسدددليم لدددين مقددددمي التعايدددة الصددد ية تالمتددددتلين  المدددا ادددان ه ددداف ت ييدددت لدددي 

 ال اط الذ  يقدم التعاية للمتيض.  

توثيدددددا   دددددا ات التددددددتيي، السددددداعات يوجدددددد آليدددددة لت  ددددديم التعلددددديم والالدددددتة السدددددتيتية تادالي يايدددددة  يتضدددددمن  .9

الم لولدددة، ال دددد امفصدددي للعمددددل المتواصدددل، ادجدددا ات وايددددام ادسدددتتا ة،   دددام وسدددداعات العمدددل، لمدددا يضددددمن 

 اعااة التدتيي وتا ة المتدتلين.

يوجدددد آليدددة لت  ددديم الم اولدددات تتضدددمن التادددتات، وعددددد السددداعات، والمهدددام الم لولدددة، لمدددا لدددي ذلدددف الم اولدددة مدددن  .12

 الم  ل
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 التبادل األكاديمي وتثقيف المجتمع :ثامنالمحورال 
 .وجود آليات تعاون للتدتيي مع المست عيات اماتى .1

 الم اتاة لي ام   ة الص ية الدولية وق  اا آليات تعاون للتعليم والدتاسة والل ر المتقدم. .2

 الاواترالم اتاة لي المساعدة ال لية الم لية والدولية واسغاثة لي  ادت  .3

 ت  يم أ   ة التعليم ال لي والت ويتالمه ي المستمت لا لاا والاوادت الص ية اماتى . .4

 التلادل الجيد للمعلومات لين المست عي وأ لاا التعاية امولية. .5

 توليت المعلومات الص ية لالتاد والمجتمع. .6
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 قاىمة المالحق:

 

 ط تال لي الملدئي دعتماد المؤسسات ال لية  1مل ا 

  موذج ادعتماد ادااديمي للمؤسسات ال لية

  تمست عي جامعي   مست عي تعليمي تدتيلي و مست عي تدتيي مل ا           

 

 

 تيعل  من فلل المست عي 

 

 

 اسم المست عي المتقدم لالعتماد ط 

مست دددعي تعليمدددي تددددتيلي  ☐مست دددعي جدددامعي     ☐ دددو  ادعتمددداد الم لدددوي ط   

 مست عي تدتيي مل ا ☐

 معلومات عن اداتة المست عيط

 مديت المست عي ط 

 اسم مديت المست عي ط

 اللقي المه ي

 الع وان ط 

 تفم الهات  ط 

 الع وان ادلاتتو ي ط  

    ط ضال  ادتتلا
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 اسم ضال  ادتتلا  ط

 اللقي المه ي

 الع وان ط 

 تفم الهات  ط 

 الع وان ادلاتتو ي ط  

 معلومات عن المست عي المتقدم لالعتماد ط 

 ______________________ : س ة اد  اا \اسم المست عي 

 ع وان المست عيط____________________

 تفم الهات  _______________________

 ادلاتتو ي ______________________ الموفع

 تفم التتايط و اتة الص ةط ___________________

 ☐ اددددومي ت و اتة صدددد ة   ادددددمات  ليددددة   ☐جددددامعي   ☐الق ددددا  ال لددددي ط 

 ااط 

متعافددددددددددد معهدددددددددداط  \المست ددددددددددعي تعليمددددددددددي التددددددددددي يتلددددددددددع \المؤسسددددددددددة التعليميددددددددددة

_________________________ 

 __________عدد ادستةط ______________

التاصصدددددددات ال ليدددددددة التدددددددي يقددددددددم الادمدددددددة لهدددددددا ت اتجدددددددو ذاتهدددددددا جميعهدددددددا    ط 

_________________________ 

عددددددددددددددددددددددددددددددد اداصدددددددددددددددددددددددددددددائيين لدددددددددددددددددددددددددددددي ادددددددددددددددددددددددددددددل تاصدددددددددددددددددددددددددددددط 

____________________________________ 

عدددددد الاددددادت ال لددددي اامددددل ______________ عدددددد الاددددادت ال لددددي الددددذ  يعمددددل 

 لدوام الي 

 اعتماد ضمان الجودة   ط هل المؤسسة معتمدة ت

 د     عم      

 اذا اا ت ادجالة  عم ط 
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 اسم مؤسسة ادعتماد ط ______________

  و  ادعتماد _________________

 س ة ادعتماد ___________________

 

 : هل  اصل علي قعتماد مؤسسي و لتامجي من فلل المجلئ ال لي ادتد ي

 د    عم  

 جالة  عم ط اذا اا ت اد

اسددددددددددددددددددددم اللددددددددددددددددددددتامج المعتمدددددددددددددددددددددة ت اتجددددددددددددددددددددو ذاتهددددددددددددددددددددا جميعهددددددددددددددددددددا   

_______________________ 

 

 لتامج افامة ط  \هل ي تو  علي لتامج ااتصاط عالي 

 د    عم  

 اذا اا ت ادجالة  عم ط 

ادفامدددددددددة ت اتجددددددددددو ذاتهددددددددددا جميعددددددددددا    \اسدددددددددم لددددددددددتامج اداتصدددددددددداط العددددددددددالي

_________________________ 

 

 هل ي تو  علي لتامج  مالة معتمدةط 

 د    عم  

 اذا اا ت ادجالة  عم ط 

اسدددددددددددددددددددددم لدددددددددددددددددددددتامج ال مالدددددددددددددددددددددة ت اتجدددددددددددددددددددددو ذاتهدددددددددددددددددددددا جميعدددددددددددددددددددددا   

_________________________- 
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 المتلقات  ط 

 تتايط و اتة الص ة 

  هادة ادعتماد ضمان الجودة 

 العتلي  \ هادة اعتماد المجلئ ال لي 

 المست عي التعليمي  \المؤسسة التعليمية صوتة عن التعافد مع

 فائمة معصلة ل عداد الاوادتال لية 

 فائمة معصلة ل عداد اداتصاصيين لي ال تاصط 

 ادفامة المعتمدة \فائمة لتامج  اداتصاط العالي 

  فائمة لتامج ال مالة المعتمدة
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 للمستشفيات الطبيةلألعتماد االكاديمي  شروط التقييم المبدئي

 

  : المستشفى الجامعي 

مست دددعي يتلدددع  لجامعدددة  اوميدددة أو ااصدددة  ت تدددو  علدددي اليدددة  دددي و ياضدددع  لدددي عملددده و  ااميتددده م  مدددة  -

 الجامعة التي ي تمي لها ت تسمية الجهه المسؤولة اااديميا   

 متاط من فلل و اتة الص ة تتايط  هائي  -

  اصل علي  هادة قعتماد أو جودة م لية او دولية  -

  اصل علي قعتماد مؤسسي و لتامجي من فلل المجلئ ال لي ادتد ي للتامج اسفامة و ال مالة   -

 ستيت  222عدد ادستة ااثت من  -

 مست عي متجعي  امل  -

 يقدم لتامج دتاسات عليا وقاتصاط عالي تدتيلية تئيسية و لتعية ودفيقة  -

 اساتذة من الية ال ي لاسضالة لم اضتين غيت متعتغين ذو مؤهالت عالية يعمل ليه  -

أاصدددائيين لدددي التاصصدددات  3مدددن الادددوادت ال ليدددة تعمدددل لددددوام الدددي و متعتغدددون لدددي العمدددل ت وجدددود  62% -

  أاصائيين لي التاصصات العتعية. 2التئيسية و 

 

 

  : المستشفى التعليمي التدريبي 

 ادمات  لية ملاية  او ااطمست عي  اومي ت و اتة ص ة و  -

 ان ياون ه اف تعافد مع جهه أااديمية أو أاثت لي التاصصات ال لية و العلوم الص ية  -

 متاط من فلل و اتة الص ة تتايط  هائي  سي القوا ين و ام  مه ال الذة   -

  اصل علي  هادة أعتماد أوجودة م لية أودولية  -

  اصل علي قعتماد مؤسسي و لتامجي من فلل المجلئ ال لي ادتد ي للتامج اسفامة و ال مالة   -

ي تددددو  علددددي التاصصددددات التئيسددددية امتلعددددة التاليددددة لا  يددددة  جتا ددددة  ا عددددال    سددددائية  قذا اددددان مست ددددعي  -

 عاما.  

ي تدددو  عدددل لدددتامج قفامددده للتاصصدددات ادتلعدددة التئيسدددية الدددواتدة لال ق دددة أعددداله و معتدددت  لهدددا مدددن فلدددل  -

 المجلئ ال لي أو لت امج قفامة متاصط اذا اان المست عي متاصصا م عتدا. 
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 ي تو  علي متالا و معدات للعملية التعليمية و التدتيي الستيت   -

 مست عي التعليمي التدتيلي من الاادتال لي يعمل لدوام الي لي ال 42% -

أاصدددائيين لدددي ادددل تاصدددط مدددن التاصصدددات التئيسدددية و أاصدددائيين اث دددين لدددي ادددل تاصدددط مدددن  3وجدددود  -

 التاصصات العتعية

 يعمل ليه أو ي ت  علي العملية التدتيسية و التدتيلية اوادت من اليات ال ي و اليات العلوم الص ية  -

 

  :المستشفى التدريبي الملحق 

 ت و اتة الص ة او الادمات ال لية الملاية  او ااط  مست عي  اومي -

أن ياددددون مل قددددا أو تديعددددا لددددي تقددددديم التعايددددة الصدددد ية و التدتيليددددة م ددددد المست ددددعيات التعليميددددة التدتيليددددة  -

 ال اصلة علي اعتماد الهيئة 

 متاط من فلل و اتة الص ة تتايط  هائي  -

  اصل علي  هادة قعتماد أوجودة م لية او دولية  -

تدددو  علددددي التاصصددددات التئيسددددية امتلعددددة التاليددددة طلا  يدددة  جتا ددددة  ا عددددال    سددددائية  اذا اددددان مست ددددعي ي  -

 عاما  او متاصط لا دها علي ادفل

 ي تو  علي متالا و معدات للعملية التعليمية و التدتيي الستيت   -

 من الاادت يعمل لدوام الي لي المست عي التعليمي و التدتيلي  32% -

ن قث ددددين  لددددي التاصصددددات التئيسددددية الددددواتدة لددددي ال ق ددددة أعدددداله وأاصددددائي وا ددددد لددددي وجددددود أاصددددائيي -

 التاصصات العتعية.
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 نموذج تقييم الرئيس العشاء فريق الزيارة  2ملحق : 

لل ددداتة قلدددي تقييمدددف لاعدددااات  5قلدددي  1لدددي المتلدددع علدددي مقيدددائ مدددن √ يتجدددي وضدددع عالمدددة 

 ادعضاا التاليةط

 الل د

 التقديت

ادفدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددل                      

 ادعلي

1 2 3 4 5 

 ادسمط

      المهاتة وادلمام لمعاييت ادعتماد 

      القدتة علي العمل ت ت الض  

      المعتلة وادلت ام لاساليي واجتااات العمل

      القدتة علي المتو ة والتاي  

      ادلت ام لقواعد الوفاية والسالمة

      علي التا ي  والت  يم ل ال لعالالقدتة 

      الوعي لالقضايا اداالفية وتضاتي المصالح

      المعتلة لالقوا ين واد  مة والتعليمات

      امتالف الاعااة التق ية والمهاتة لي مجال التاصط

      ادلت ام لالمواعيد 

      العمل لتول العتيا

      والتواصلامتالف مهاتات ادتصال 

      امتالف مهاتات اتالة التقاتيت

      التعامل لا تتام مع الجميع

      القدتة علي التعامل مع الم االت والمواف  لععالية                               

 ادسمط

      المهاتة وادلمام لمعاييت ادعتماد 

      القدتة علي العمل ت ت الض  

      وادلت ام لاساليي واجتااات العمل المعتلة

      القدتة علي المتو ة والتاي  

      ادلت ام لقواعد الوفاية والسالمة
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      القدتة علي التا ي  والت  يم ل ال لعال

      الوعي لالقضايا اداالفية وتضاتي المصالح

      المعتلة لالقوا ين واد  مة والتعليمات

      الاعااة التق ية والمهاتة لي مجال التاصطامتالف 

      ادلت ام لالمواعيد 

      العمل لتول العتيا

      امتالف مهاتات ادتصال والتواصل

      امتالف مهاتات اتالة التقاتيت

      التعامل لا تتام مع الجميع

      القدتة علي التعامل مع الم االت والمواف  لععالية                               

 ادسمط

      المهاتة وادلمام لمعاييت ادعتماد 

      القدتة علي العمل ت ت الض  

      المعتلة وادلت ام لاساليي واجتااات العمل

      القدتة علي المتو ة والتاي  

      لقواعد الوفاية والسالمة ادلت ام

      القدتة علي التا ي  والت  يم ل ال لعال

      الوعي لالقضايا اداالفية وتضاتي المصالح

      المعتلة لالقوا ين واد  مة والتعليمات

      امتالف الاعااة التق ية والمهاتة لي مجال التاصط

      ادلت ام لالمواعيد 

      العتياالعمل لتول 

      امتالف مهاتات ادتصال والتواصل

      امتالف مهاتات اتالة التقاتيت

      التعامل لا تتام مع الجميع

      القدتة علي التعامل مع الم االت والمواف  لععالية                               

 ادسمط

      المهاتة وادلمام لمعاييت ادعتماد 

      القدتة علي العمل ت ت الض  

      المعتلة وادلت ام لاساليي واجتااات العمل

      القدتة علي المتو ة والتاي  
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      ادلت ام لقواعد الوفاية والسالمة

      القدتة علي التا ي  والت  يم ل ال لعال

      الوعي لالقضايا اداالفية وتضاتي المصالح

      لالقوا ين واد  مة والتعليماتالمعتلة 

      امتالف الاعااة التق ية والمهاتة لي مجال التاصط

      ادلت ام لالمواعيد 

      العمل لتول العتيا

      امتالف مهاتات ادتصال والتواصل

      امتالف مهاتات اتالة التقاتيت

      التعامل لا تتام مع الجميع

      القدتة علي التعامل مع الم االت والمواف  لععالية                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



50 
 

 

 

  نموذج تقييم االعشاء لرئيس الفريق الزيارة3ملحق  : 

لل ددداتة قلدددي تقييمدددف لاعدددااات  5قلدددي  1لدددي المتلدددع علدددي مقيدددائ مدددن √ يتجدددي وضدددع عالمدددة 

 ادعضاا التاليةط

 الل د

 التقديت

                           

 ادفل                      ادعلي

1 2 3 4 5 

 ادسمط

      القدتة علي اد تا  الع ي

      القدتة علي اد تا  اددات 

      القدتة علي ت  يم العمل وت ديد مت للات ق جا ه

      القدتة علي المتاجعة والتدفيا

      ت مل المسؤوليةالقدتة علي 

      القدتة علي اتااذ القتات

      لقدتة علي قفامة اتصادت عمل لعالة مع االة اد تا  

      المهاتة وادلمام لمعاييت ادعتماد

      الوعي لالقضايا اداالفية وتضاتي المصالح

      المعتلة لالقوا ين واد  مة والتعليمات

      ادلت ام لالمواعيد 

      العمل لتول العتيا

      التعامل لا تتام 

      ال تط علي أموت السالمة والوفاية
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 نمؤؤؤؤؤوذج تقيؤؤؤؤؤيم الؤؤؤؤؤرئيس واعشؤؤؤؤؤاء الفريؤؤؤؤؤق لالجؤؤؤؤؤراءات االداريؤؤؤؤؤة الخاصؤؤؤؤؤة 4ملحؤؤؤؤؤق :

 بالهيئة

 المسددح ماو ددات عددنلل دداتة قلددي تضدداف  5-1يتجددي وضددع عالمددة لددي المتلددع علددي مقيددائ 

 :التالية

      سهولة التواصل مع الهيئة .1

      تولت ادجتااات اللوجستية الداعمة .2

مدددددى ادسددددتعادة مددددن المعلومددددات التددددي  صددددلت عليهددددا فلددددل  .3

والتواصددددددل مددددددع ال يدددددداتة  لددددددي ت ضدددددديت جدددددددول امعمددددددال 

 المست عي

     

      مدى لعالية عملية ت ديد مواعيد ال ياتة للتقييم .4

      سهولة ويست عملية التقييم .5

      عدد المقيمين .6

      عدد ايام ال ياتة للتقيم .7

 

 معلومات اضاليةط 

----------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------

---- 

 الل د

 التقديت

                            

 ادعلي   ادفل                   

1 2 3 4 5 
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  نمؤؤؤؤؤوذج تقيؤؤؤؤؤيم المستشؤؤؤؤؤفى لالجؤؤؤؤؤراءات االداريؤؤؤؤؤة الخاصؤؤؤؤؤة بالهيئؤؤؤؤؤة 5ملحؤؤؤؤؤق :

 وزيارة التقييم

لل ددداتة قلدددي تضددداف  5-1اجدددتااات التقيددديمط يتجدددي وضدددع عالمدددة لدددي المتلدددع علدددي مقيدددائ  

 :التالية المسح ماو ات عن

 

      اجتااات التواصل مع الهيئة سهلة وميستة .1

المعلومددددات التددددي  صددددلت عليهددددا  ددددول ادعتمدددداد ادادددداديمي  .2

 واض ة و املة

     

      معاييت ادعتماد م ددة وواض ة  .3

      معاييت ادعتماد فاللة للت ليا  .4

معدددداييت ادعتمدددداد تسددددهم لددددي ت سددددين ليئددددة التعلدددديم والتدددددتيي  .5

 ادااديمي

     

      اجتااات ت ديد موعد التقييم سهلة وميستة  .6

التددد م لتيدددا المقيمدددين لت عيدددذ اجدددتااات ال يددداتة  لقدددا للقواعدددد  .7

 الم ددة  سي ادج دة المتسلة للمست عي

     

تدددم تقدددديم توصدددديات ومقتت دددات ل دددااة لت سددددين مددددى ت قيددددا  .8

 من فلل لتيا التقييم  الج ئية المعاييت والمعاييتمت للات 

     

      تمت ادجالة علي استعساتات واسئلة جميع ال ضوت .9

ادسددددداليي المتالعدددددة والتقيددددديم ادددددالل ال يددددداتة تت اسدددددي مدددددع  .12

 الم ددة من فلل الهيئة  الج ئية المعاييت والمعاييتمت للات 

     

 الل د

 التقديت

                           

 ادفل                      ادعلي

1 2 3 4 5 
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تمادددددن لتيدددددا التقيددددديم مدددددن اداتة ا  ددددد ة ولت دددددامج ال يددددداتة  .11

 لمهاتة وافتدات 

     

اتسدددددددمت  تيقدددددددة متاجعدددددددة الوثدددددددائا والمسدددددددت دات لالدفدددددددة  .12

 واد تتام ودعم عملية التقييم 

     

العتدددتة ال م يدددة ل يددداتة للتقددديم م اسدددلة دتمدددام االدددة الععاليدددات  .13

 الم لولة

     

      العتتة ال م ية دستالم التقتيت ال هائي م اسلة  .14

      التقتيت ال هائي دفيا وواضح .15

      التوصيات الواتدة لي التقتيت فاللة للت ليا .16
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  نموذج تقييم المستشفى العشاء فريق الزيارة6ملحق : 

لل ددداتة  5قلددي  1مقيددائ مدددن لددي المتلدددع علددي √ اعضدداا لتيددا التقيددديمط يتجددي وضددع عالمدددة 

 قلي تقييمف لاعااات اعضاا لتيا التقييم التاليةط

 

 ادسمط 

      اد تتام والتعامل لللافة 

      القدتة علي ادجالة عن ادسئلة وادستعساتات

      القدتة علي تقديم المال  ات لدفة وموضوعية

      امتالف المهاتات والمعات  

      القدتة علي تقديم التوصيات وادفتتا ات فاللة للت ليا 

      ادلت ام لالمواعيد

      القدتة علي التعامل مع الم االت والمواف  لععالية                               

 ادسمط

      اد تتام والتعامل لللافة 

      القدتة علي ادجالة عن ادسئلة وادستعساتات

      القدتة علي تقديم المال  ات لدفة وموضوعية

      امتالف المهاتات والمعات  

      القدتة علي تقديم التوصيات وادفتتا ات فاللة للت ليا

      ادلت ام لالمواعيد

      القدتة علي التعامل مع الم االت والمواف  لععالية                               

 الل د

 التقديت

                         

 ادفل                      ادعلي

1 2 3 4 5 
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 ادسمط

      اد تتام والتعامل لللافة 

      القدتة علي ادجالة عن ادسئلة وادستعساتات

      القدتة علي تقديم المال  ات لدفة وموضوعية

      امتالف المهاتات والمعات  

      القدتة علي تقديم التوصيات وادفتتا ات فاللة للت ليا

      ادلت ام لالمواعيد

      القدتة علي التعامل مع الم االت والمواف  لععالية                               

 

 

 التقييم وا تساي ال قا  

 ياون امداا استث ائي ويتجاو  التوفعات  قا   5  ممتا 

 ياون امداا مت اسا وي قا التوفعات    قا  4 جيد جدها

 ياون امداا م اسي ويللي المت للات    قا  3  جيد

 ياون امداا م تضي ويللي ال د امد ي من المت للات   قا  2  متوس 

 يكون االداء غير مرشي وال يحقق الحد االدنى من المتطلبات   ق ة  1  ضعي 

 

 

 

 

 


