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 البرامجيللتقدم بطلب االعتماد  التأهلمتطلبات 

 المؤسسة التعليميةنسخة 

  

م لكوو ىللسوويٍلرمولووىىلامووًلم الكوو الما وو اَكٍلمر سممعووٍل ووىزرممؤسسوو المرليمووُعلمريوو رٍلتشووعُ للَووىالمركس ووص

سم ُةلمرلٍلم زتق ءلبكسلىيلمرعىاةلوتعنبلمغ ةلمرقسمزمالمرحسصه لامًلمركس صج هصَله لرمولىىلامُه.لولتؤ دل

اود لمركس ص قدلقوسزال.لولررركلامًلحدلسىمءلطم ةرمولمشكالالجسُكةلرمكؤسس المرليمُكُةلولبسممعه لنععلانه لت

ولل.مرعوىاةهو لمرودميمٍلراوك  لنظ ملق ىىلطم  الم الك المركليعمةلمرلٍلتلقد لبه لمركؤسسو المرلوٍلروعلتسولككالبنو ء

ك القدلت نتلملطم و المووداةلَلىجوبلمسولُا مه لمو لق والسَوةلمؤسسوةلشأنه ل ٍلذركلشأ لميظعلهُئ الم المركس ص

لرالالك المر سممعٍ.زسكٍلتيمُكُةلتسغبل ٍلمرلقد لبطمبل

ل

مسولال لسٌلق والمرقن اةلب سلُا ءلملطم  المرلأهالرملقد لبطمبلم الكو المركس صَليُ لس لتلى سلرديلبن ءلامًلم لتقد ل

لأهالرملقد لبطمبلم الك الب رين صسلمركوىزَةل ٍلمي َُسلضك  لمرعىاةلولطمبلبلاةلزسكُة.لولتليمقلملطم  المر

مك زسوةلنشو طه ل كؤسسوةلرمليموُعلمريو رٍلول ٍلوقلمرمديلمرلقُدلب ركسىغ المرنظ مُةلمرلٍلتكنحلمركؤسسةلمرليمُكُةل

لهٍلقسمزلمإلنش ءلب رنس ةلرمكؤسس المروكىمُةلولمرلسيُصلب رنس ةلرمكؤسس الماهمُة.ل

ل

 ما يلي: عتمادمل الخطوات الرئيسة لعمليات االو تش
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

  دليل ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي لمؤسسات التعليم العالي"ويوضح الجزء الثالث من " 
 متطلبات الدراسة الذاتية والتقويم الخارجي.المركزالصادر عن 

ل

ريكمُوو التقوووىَعلسورووٍلركسوولىَ السامدهوو لمسوولن املإروووًلمركيوو َُسلمركيوودةلموو لق ووواللمرليمُكُووة إنهوو ءلمركؤسسووة

وتقودَعللل)امك ًلبأنهلم لمركلىق لس لَكى لادال  ُوسلمو لمركؤسسو المرليمُكُوةلقودلسنهوًلهورةلمر طوىة .مركس ص

سسوةللسولمو ل وٍلحككوهلبكو لبلم الك الامًلس لَلاك لمرطموبللإقوسمزملمو لمعموالإامزةلمركؤمركؤسسةلرطم

لَمٍ:
ل

 سنهلم لمركسجحلس لمركؤسسةلقدلمسلى تلمي َُسلمرعىاة.ل 

 ملطم  الماهمُةلرملقد لبطمبلم الك ا.س لمركؤسسةلقدلمسلى تل 

 ريكمُ المرلقىَعلمر  زجٍ.رمل زَخلمركلىق لمركس صتودَدلولامًلطمبلمركؤسسةمركس صمىم قةل

ومرلٍلمركس صريكمُ المرلقىَعلمررمتُةلو ق لرمكي َُسلومإلجسمءمالمركيدةلم لق اللمرليمُكُةلإنه ءلمركؤسسة

مركشوىزةلرمكؤسسوةليوالىلتموكلمركس صولسوى لتقود للتسلغسقلمو لتسويةلسشوهسلإروًلمعنوٍلاشوسلشوهسم.

 مرالسةلرملأ دلم ل هعلمركؤسسةلرمكلطم  المركينُة.ل

 مسلن املإرًلتقسَسل سَقلمرلقىَعلمر  زجٍ.لمرليمُكُةلرمقسمزلبشأ لمالك المركؤسسةمركس صمت  ذل

َلاك لمسلقالَلعلتشكُمهلم لق المرهُئة.للوم لق ال سَقلتقىَعلللمرليمُكُةلرلقىَعلمر  زجٍلرمكؤسسةم

 هرملمرلقىَعلشَ زةلمُدمنُةلرمكؤسسة.ل
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هىلمالسم لامًلمركسلىيلمرسسكٍلمري  لمركس ص ةلم لمركنظىزلمررٌلتل نبأ لم الك المر سممعٍلامك ًل

م الوسم لبعوىاةلنوىمتعلمروليمعلمرلوٍللومسلى  ةل وٍلإامزةلولتقودَعلبسنو معلميوُ للمرالشمةبأ لمركي َُسل

َكلسووو ه ليسَعوووىلمر سنووو مع.لولمركيووو َُسلمركسووولهد ةلهنووو لَعوووبلس لتقوووالاووو لتموووكلمركيكوووىىلبهووو ل وووٍل

لة.مركؤسس المري ركُةلذمالمرعىاةلمري رُ

 للل

اٌلبسن معلتقىَك ًلذمتُ ًلاقُق ًلمسولن امًلإروًلماحودلمركس صولتلاك لإجسمءمالم الك المرسسكٍلم لق ال

اشسةلميُ زلمرلٍلحداته لمرهُئة.لولَمٍلهرملمرلقىَعلمررمتٍلتقىَعليو زجٍلمسولقالمو لق وال سَوقلتقوىَعل

موديلمسولُا ءلميو َُسلمرعوىاةلمركيلكودةلَهد لإرًلمرلوققلم لنل دعلمرلقىَعلمررمتٍلولَأيرل وٍلم ال و زل

 للم لق المرهُئة.
ل

 العالقة بين االعتمبد المؤسسً و االعتمبد البرامجً

ل

م لس لموك المالك المر سممعلتست طلبشكالزدُسوٍلب ر سنو معلمر  ضو لرملقوىَعلإ لس لجوىاةلمر سنو معل

لمركل يةل ٍلمركؤسسوةلمرليمُكُوة لمام الك التيلكدلإرًلحدل  ُسلامًلمإلجسمءلهولمرد دالمرالشمةلركنو

َعوبلس لتؤيورللولولهرةلقدل لتكى لتوتلسُطسةلمرق دكُ لاموًلمر سنو معللمو لسنهو لتوؤعسلاموًلجىاتوه

س لتقى لبلقىَعلمركؤسسوةلإجكو  ًلق والمر ودءل وٍلمركس صولررركلتااال ٍلم ال  زلاندلتقىَعلمر سن مع.ل

لمالك البسممعه .

لل

الووسةلم نلق رُووةلمرلووٍلتكووسلبهوو لمنظىمووةلمرليمووُعلمريوو رٍل ووٍلمرككمكووةلولمرلووٍلسنووهليووالىلمرمركس صولتوودز ل

تس قلمرلط ُقلمرش مالرنظ  لضك  لمرعىاةلَليُ لامًلمركثُسلم لمركؤسس المرليمُكُةلمنعو شل وعل  ُوسل

م لمااك ىلم لسجالمسلُا ءلملطم  الم الك المركؤسسٍ.للولقودلَلسو بلذروكل وٍلتوأجُسلمالكو الاودال

ولرلعنوبللمر سممعلذمالمرعىاةلمري رُةلومركسلى ُةلركلطم و المرلأهوالرملقود لبطم و الم الكو ا.  ُسلم ل

مسلق  ىلطم  الم الك المر سممعٍلم لمر وسممعلمركسولى ُةلمركس صهرملمرليطُالغُسلمرك سزل قدلقسزال

كؤسسووٍلركلطم وو المرلأهووالرملقوود لب رطم وو الولإ لسوو قلذرووكلحلووىىلمركؤسسووةلما لامووًلم الكوو المر

لبشسطلمسلُا ءلمركؤسسةلركلطم  الميُنةلم لملطم  الضك  لمرعىاة.
ل

لسهمُوةس لتؤ دلس لمرلستُ  المر  صةلمركدزجةل ٍلهرةلمرىعُقوةلتهود ل قوطلإروًلمر وتل وٍلمركس صولتىال

م لمسولُا ءل   وةلمركيو َُسلبغو للمر سممعلرملقد لبطمبلرالالك ا لور لَيلكدلسٌلبسن معلإ لبيدلمرلوقق

لسلا لمرعهةلمركسؤورةلا لتقدَعليدمةلميُنة.مرنظ

ل

إذمل  نتلمركؤسسةلقدلحلمتلامًلم الك المركؤسسٍلق المر دءل ٍلتقوىَعلمر سنو معل سوى لَالوس لل

س ل   ووةلمانشووطةلامووًلمركسوولىيلمركؤسسووٍلمسوولى ُةلرمكيوو َُس لبُنكوو ل ووٍلح رووةلمركؤسسوو المرلووٍلرووعل

سوجوهلمرنشو طلمركؤسسوٍللمركيو َُسل وٍلمسولُا ءلتولالامًلم الكو المركؤسسوٍلل ُلىجوبلمرلوقوقلمو 

لللق المر دءل ٍلاكمُ التقىَعلمر سن مع:لَمٍمركدزجةل ُك ل
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 التأهل للتقدم بطلب االعتمبد البرامجًمتطلببت 

 

َعبلس لَكى لمر سن معلم لمر سممعلمرك ىروةلمركؤسسوةلبلقودَكه لو قو ًلرمكسوىغ المرنظ مُوةل .1

ًل بكنحلمرشه اةلمرلٍلَنلهٍلبه لمر سنو معل وٍلمرل لوصلل)سٌلس لتكى لمركؤسسةلم ىرةلنظ م 

ماووكى لمركينووٍلو قوو ًلركاووكى لقووسمزلإنشوو ءلمركؤسسووةلب رنسوو ةلرمكؤسسوو المروكىمُووةلسول

 مرلسيُصلمرككنىحلرمكؤسسةلب رنس ةلرمكؤسس الماهمُة .

 

َعووبلس لَكووى لموودَسلمرع ميووةل)سولاكُوودلمركمُووة لمرلووٍلَنلكووٍلإرُهوو لمر سنوو معلقوودلسقووسلتقوود ل .2

  سن معلبطمبلم الك ا.لمر

 

ول رهورملمرغوس .مركس صس لَكى لقدلتعلتىصُفلمر سن معلبكىجوبلمرنكوىذالمركيودلمو لق وال .3

 س لَكى لمرلىصُفلميلكدمًلم لق المرمعنةلمرسدُسُةلذمالمريالقةل ٍلمركؤسسةلمرليمُكُة.

  

 

س لَكوووى لقووودلتوووعلتىصوووُفلجكُووو لمقوووسزمالمر سنووو معلبكىجوووبلمرنكوووىذالمركيووودلمووو لق وووال .4

 رهرملمرغس .مركس ص

 

مقوسزمالمر سنوو معلولملطم و المر سنوو معلب إلضو  ةلإرووًللولووىيس لَلوى سلوصووفلومضوحلرك .5

مرمىمدحلمركنظكوةلرشوؤو لمرطم وةلمركملوقوُ لب ر سنو معلبكو ل ُهو لمركلطم و المري موةلرمكؤسسوةل

 مرليمُكُةلولمركلطم  المر  صةلب ر سن معلمركينٍ.

 

ل لمقسزلم لمقسزمتهلب رلُغلمركيلكدةلم لق والمرهُئوةس لَلى سلتقسَسلسنىٌلرم سن معلولركال .6

ولذركلرسنةلومحدةلامًلماقالانودلمرلقود لبطموبلم الكو الولرسونةلع نُوةلانودلشَو زةلمرلقوىَعل

 مر  زجٍ.

 

%لامووًلماقووالموو لمقووسزمال55نلوو دعلمسوولطالال زمءلمرطم ووةلرلقووىَعلمر سنوو معلولس لتلووى سل .7

الا الركودةلسونلُ لاموًلماقوالانودلإاودمالتقسَوسلمر سن مع.لولس لتلى سلتق زَسلتمكلم سولط

 مردزمسةلمررمتُة.

س لَكووى لمر سنوو معلقوودليووسالا يووةلومحوودةلامووًلماقووالولس لتلووى سلمرلغرَووةلمرسمجيووةلموو ل .8

 يسَعٍلمر سن معل)هرملمرشسطل لَنط قل ٍلح رةلم الك المركؤقت .
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كوى لقودلتوعلتشوكُالب رنس ةلرم سممعلمركلككةلرلأهُالمرطم وةل وٍلت لوصلمهنوٍلَعوبلس لَ .9

رعنةلإشسم ُةلرم سن معلم لق المركمُةلسولمرقسع.لولَعبلس لتكى لسغم ُةلسااو ءلمرمعنوةلمو ل

ذوٌلمر  ووسةل ووٍلمرل لووصلموو ليوو زالمركؤسسووة.لو لبوودلس لتلاووك لمهوو  لتمووكلمرمعنووةل

 مسمجيةلبُ ن التقىَعلمر سن معلولتقدَعلمركشىزةلحىىلماكى لمر سن معلولتستُ  التقدَكه.

 

 

مو لمر وسممعلمركشو بهةل وٍلمؤسسو اللس ثوسبسن مع لسوللميل زامركؤسسةلقدلكى لتس للَعب .15

رلقوىَعلجوىاةلمر سنو مع.لوللBenchmarkingرغوس لمركق زنوةلمركسجيُوةل السيسيل مُسول

َعبلس لَكى لمر سن معلقدلسادلق دكةلبكؤشسمالماامءلمرلٍلسللعلمركق زنةلبن ًءلامُهو .لولإذمل

 ُعوبلس لَكوى لمر سنو معلقودلبشوكالزسوكٍلنو الغُوسلمنشوىزةلتاكنتلتمكلمركؤشوسمالبُ 

 .م لق التمكلمر سممعلمت رلمإلجسمءمالمرالشمةلرمولىىلامُه 

 

َعووبلس لَقوود لمر سنوو معلتقسَووسمًلمووىجصمًلَىضووحلمووديلمسوولُا ءلمر سنوو معلركلطم وو المإلطوو زل .11

ضوك  لُوالمرعوصءلمرثو نٍلمو لارمرقسوعلمرسو ب لمو لمرىطنٍلرمكؤهالالو ق ًلرك لهىلمودال وٍل

 Handbook for Quality Assurance andلمرعووىاةلولم الكوو ال ووٍلمرليمووُعلمريوو رٍ

Accreditation of Higher Education لامك ًلبأ لهرةلمركلطم و التشوكالمسوكًلمرشوه اةل.

مرلووٍلَنلهووٍلبهوو لمر سنوو معلولاوودالمرسوو ا المركيلكوودةلمرلووٍلَلاووكنه لمر سنوو معلول لتووديال

نىمتعلمرليمعل ٍل المع ىلم لمعو  المروليمعلل ل ك لتشكالواُسَةضكنه لس ا المرسنةلمر

 ولا دالتولُالنىمتعلمرليمعل ٍلتمكلمركع  ا.ل

 

َعبلس لَكى لمر سن معلقدلسنهًلمردزمسةلمررمتُوةلبكقو َُال لتقوالاو لعالعوةلنعوى ل وٍل والل .12

حظ   نن ذلظ  ويالميُ زلزدُسٍلولميُ زل ساٍلم لمركي َُسلمركلىم قةلم لط ُيةلمر سن مع.ل

ال يعني بالضرورة نن تكون المؤسسة قد حققت ثالث نجوم نو نكثر في كل بند من البنود 
المدرجة تحت كل معيار فرعي، و إنما المقصود هظو اسظتحقا   ثالثظة نجظوم نو نكثظر فظي 

 المقياس الشامل لكل معيار رئيسي نو فرعي.

 للل
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 لتأهل البرنبمج للتقدم بطلب االعتمبدالالزمة الحد األدنى من المتطلببت المؤسسية 

  

اندلزغ ةلبسن معلمودالَنلهٍلبكؤهالامكٍل ٍلمرولىىلامًلم الك المر سممعٍل ٍل ى ل

مركؤسسةلمرليمُكُةلمرلٍلَقد ل ُه لمر سن معلرعلتولالبيدلامًلم الك المركؤسسٍ ل ئ لهن ركلادال

 ٍلتأهالمر سن معلرالالك الما  اَكٍلللركٍلَلعلق ىىلطمبلمر وثم لمركلطم  المرلٍلَعبلتى سه ل

لم لمرهُئة.للهرةلمركلطم  التلاك لم لَمٍ:

   

 س لتكى لمركؤسسةلمرليمُكُةلمركقدمةلرم سن معلقدلساداليطله لمإلسلسمتُعُة. .1

س لتكووى لمركؤسسووةلمرليمُكُووةلمركقدمووةلرم سنوو معلقوودلسنشووأالمس ووصمًلسولوحوودةلرمعووىاة.لولس ل .2

 ةلإسلسمتُعُةلرلوسُ لمرعىاة.َكى لمريكالج زلإلادماليط

س لتكووى لمركؤسسووةلمركقدمووةلرم سنوو معلقوودلساوودالق دكووةلبكؤشووسمالماامءلرغووس لضووك  ل .3

مرعووىاةلولس لتشووكالتمووكلمرق دكووةلمؤشووسمالي صووةلب ر سنوو مع.لولَعووبلس لتكووى لمر ُ نوو ال

مركليمقووةلبهوورةلمركؤشووسمالملووى سةلرمكؤسسووةلبشووكالاوو  لولركيظووعلمر ووسممعلمرلووٍلتقوودمه ل

 ةلولم لبُنه لمر سن معلمررٌلَسغبل ٍلمرلأهالرملقد لبطمبلم الك ا.مركؤسس

س لَكوووى لروووديلمركؤسسوووةلوصوووفلومضوووحلإلجوووسمءمالإقوووسمزلمر وووسممعلولمسمق وووةلجىاتهووو ل .4

 وإجسمءمالإقسمزلتيدَمه .ل

قدلمسل دمتلسسومى لمسولطالال زمءلمرطم وةلمرليمُكُةلمرلٍلتقد لمر سن معلس لتكى لمركؤسسةل .5

%لمو ل مُ تهو لسولسقسو مه .لول55ركقسزمالومر وسممعل ُكو ل لَقوالاو لرغس لتقىَعلجىاةلم

س لتلووى سلرووديلمركؤسسووةلبُ نوو الم سوولطالا الامووًلمركسوولىيلمركؤسسووٍل ووٍلمرعىمنووبل

رمكق زنوووةلمركشووولس ةلبوووُ لمركمُووو الولماقسووو  لبكووو لَاوووك لإمك نُوووةلمسووول دم لتموووكلمر ُ نووو ال

 لمركؤسسة.بُ لمر سممعلمرلٍلتقدمه للBenchmarkingمركسجيُةل

س لتكووى لرووديلمركؤسسوووةلمرليمُكُووةلمركقدموووةلرم سنوو معل رُووةلر شوووسم لما وو اَكٍلولتقووودَعل .6

مركشىزةلرمطم ة.لولس لتكى لرديلمركؤسسةلإجسمءمالرلقىَعلمديلمالءمةلمر ودم المركقدموةل

 رمطم ةلمركملوقُ لب ركؤسسةل ٍلهرملمرشأ .

سالمسم وقلولإمك نو المن سو ةلرمنشو طلس لتكى لمركؤسسةلمرليمُكُةلمركقدمةلرم سن معلقودلو و .7

 مرالصاٍلمركالدعلرمطم ةلمركملوقُ لب ركؤسسة.

من سوو ةلرووداعلس لتكووى لمركؤسسووةلمرليمُكُووةلمركقدمووةلرم سنوو معلقوودلو ووسالمووىمزالتيمُكُووةل .8

بسممعه لمرليمُكُوة.لولس لتكوى لروديلمركؤسسوةلإجوسمءمالرمليوس لاموًلمحلُ جو المر وسممعل

 لللمالءمةلمر دم المركقدمةل ٍلهرملمرشأ .لوم سلع بةلره لولتقىَعلمدي

ألقسظظام األكاديميظظة و الكليظظات ولجنظظة ضظظمان ن ظظام لتزويظظد اكظظون لظظدم المؤسسظظة ينن لللللل .9
بالبيانظظات اصحصظظائية عظظن تحصظظيل  ،نو مظظا يقظظوم مقام ظظا ،الجظظودة ولجنظظة الخطظظط الدراسظظية

و نن  مظظا يلظظيفي ةكحظظد ندنظظم المعلومظظات المدرجظظ . ويجظظأ نن تتضظظمن تلظظ  البيانظظاتالطلبظظة
بظظين البظظرامت التظظي  Benchmarkingتكظظون هظظذم المعلومظظات متظظوفرة لاظظر  المقارنظظة 

 :تقدم ا المؤسسة
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 توزيع درجات الطلبة في جميع المقررات. - ن

توزيع متوسط درجات الطلبة في جميع المقررات في كل قسم )نو برنامت( و كل  - أ
لكل مستوم دراسي نو سنة كلية وفي المؤسسة بأكمل ا )و يفضل توفير المتوسط 

 دراسية علم حدة(.

 معدالت اجتياز الطلبة لجميع لمقررات. - ت

معدالت اجتياز الطلبة لجميع المقررات في كل قسم )نو برنامت( و كل كلية و في  - ث
المؤسسة بأكمل ا )ويفضل توفير معدالت إن اء الطلبة لمقررات كل مستوم دراسي 

 نو سنة دراسية علم حدة(. 

قال الطلبة من سنة إلم سنة و معدالت إن اء الطلبة لمتطلبات التخرج في معدالت انت - ج
 جميع البرامت. 

    بيانات تو يف الخريجين. - ح
ولإذمل  نتلمركؤسسةلتقد لبسممعلم للةلرم نُ لولسيسيلم للوةلرم نو ال وٍلذمالمرل لوصل

ُ لولسقس  لمر نو ال ُعبلس لتكى لمر ُ ن المإلحل دُ الرلولُالمرطم ةلملى سةلركالم لسقس  لمر ن

 امًلحدةلولبلاةلمدمعةلاقس  لمر نُ لولسقس  لمر ن ال ٍل البسن مع.للل
 

 

 مالحظبت خبصة

ميو َُسلضوك  لمرىطنُةلرملقىَعلولم الك الما  اَكٍلإروًلمركس صَسلندلم الك المر سممعٍلم لق ال

لمريو رٍ.لولسوى لَولعلتط ُوقم لسجوالمالكو البوسممعلمرليموُعلمركس صمرلٍلسادته لمرعىاةلولم الك ال

هرةلمركي َُسلسىمءل  نتلمر دم المركقدمةلي ضيةلإلامزةلمركمُو السولماقسو  لسولإلامزةلسَوةلجكُ ل

.لولتسلثنًلم لذركلاكمُ الم الك الماورٍلمرلٍلَل رل ُهو لقوسمزلمكؤسسةلما إامزَةلت بيةلروحدةل

لللللمركي َُسلمراساُةلمركليمقةلبه.لللم الك البن ءلامًلمسلُا ءلميُ زلمرليمعلولمرليمُعلول
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 طلب التأهل للتقدم بطلب االعتمبد البرامجً

 

 

ل__________________________________________مسعلمركؤسسةلمرليمُكُةل
ل

لمسعلمر سن مع________________________________________________
ل

 

لموكل ٍلح رةلمسلُا دهل ٍلمر  ن المركق بمةلركالل√ض لإش زةل
ل

 قبئمة المحكبت
لمسعلمر سن مع:

ل

 رأي الهيئة المحك مستىفى

لللمرلسيُصلرم سن معل1

لللمركىم قةلامًلمرلقد لبطمبلمالك المر سن معل2

لللتىصُفلمر سن معل3

لللتىصُفلمركقسزمالل4

لللرىمدحلمر سن معلولماارةلمرليسَاُةلب ر سن معلولمقسزمتهلولملطم  تهلل5

لللمرلق زَسلمرسنىَةلرم سن معلولمقسزمتهل6

لللبُ ن المسلطالا ال زمءلمرطم ةل7

لللت سالمرطم ةلولبُ ن التقىَعلمر سَعُ لرم سن معل8

للل)رم سممعلمركهنُة لمرمعنةلمركشس ةلامًلمر سن معل9

لللللPerformance Indicators and Benchmarkingمؤشسمالماامءلولمركق زنةلمركسجيُةلل15

لللمرلىم قلم لمإلط زلمرىطنٍلرمكؤهالال11

لللمق َُالمرلقىَعلمررمتٍل12

ل

ل

لَي ألهرملمرعدوىلمسةلومحدةلرعكُ لمر سممعلمركلقدمةلبطمبلمرـلأهال

 

 المتطلببت المؤسسية للتأهل لالعتمبد البرامجً
ل

 رأي الهيئة المحك مستىفى

لللمر طةلمإلسلسمتُعُةلرمكؤسسةل1

لللمر طةلمإلسلسمتُعُةلرلوسُ لمرعىاةلمس صلمرعىاةلولل2

للللبعكُ لمر سممعلمرلٍلتقدمه لمركؤسسةبُ ن المؤشسمالماامءلمركليمقةلل3

لللمرمىمدحلولإجسمءمالإقسمزلمر سممعلولإقسمزلتيدَمه لولإجسمءمالتقىَكه ل4

لللبُ ن المسلطالا ال زمءلمرطم ةلرم سممعلولمركقسزمالمرلٍلتقدمه لمركؤسسةل5

للل لمإلزش الما  اَكٍلولتقد لمركشىزةلرمطم ةنظ ل6

لللمركسم قلولمإلمك ن المرك للةلرمنش طلمرالصاٍلل7

لللتى سلمىمزالمرليمعلولنظ  لزصدلمحلُ ج المر سممعلولم سلع بةلره ل8

لللمرنظ  لمركؤسسٍلرلى ُسلمر ُ ن المإلحل دُةلركيد التولُالمرطم ةل9
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ل

ل

ل دلمركمُةتىقُ ل)مدَسلمرع ميةلسولاكُ
ل


