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اخر االخبار

شروط واجراءات التقدم – التعلیم العالى

أھلیة المؤسسة للتقدم بطلب الحصول على االعتماد

یمكن ألي مؤسسة من مؤسسات التعلیم العالي في مصر التقدم بطلب الحصول على االعتماد من الھیئة بشرط أن یتوافر لدیھا األھلیة الكافیة لذلك، وذلك من خالل استیفاء
الشروط التالیة:

أن تكون المؤسسة حاصلة على الترخیص من وزارة التعلیم العالي للعمل كمؤسسة للتعلیم العالي.

أن تكون قد منحت شھادة دراسیة في أحد برامجھا التعلیمیة (أتمت دورة دراسیة كاملة) مرة واحدة على األقل.

أن تكون للمؤسسة رسالة محددة ومعتمدة ومعلنة وخطة إستراتیجیة ونظم ضمان جودة داخلیة ونظم تقاریر سنویة.

تقدیم ما یفید موافقة الجھة التابعة لھا المؤسسة مباشرة (الجامعة / األكادیمیة) على طلب التقدم لالعتماد.

المستندات المطلوبة من مؤسسات التعلیم العالي (كلیة/ معھد) الراغبة في التقدم للحصول على االعتماد

نسخة إلكترونیة مرفقة على نظام المعلومات لكل من :

1. خطاب یفید موافقة الجھة التابعة لھا المؤسسة مباشرة (الجامعة/ األكادیمیة)على طلب التقدم لالعتماد

2. ملء طلب التقدم لالعتماد بنظام المعلومات

3. الخطة اإلستراتیجیة للمؤسسة

4. الدراسة الذاتیة للمؤسسة

5. توصیف البرامج التعلیمیة لمرحلة البكالوریوس/ اللیسانس

6. توصیف المقررات التعلیمیة لمرحلة البكالوریوس/ اللیسانس

7. توصیف البرامج التعلیمیة لمرحلة الدراسات العلیا

8. توصیف المقررات التعلیمیة لمرحلة الدراسات العلیا

9. تقاریر البرامج والمقررات التعلیمیة بجمیع المراحل عن السنة الدراسیة األخیرة

10. الالئحة الداخلیة لمرحلتي البكالوریوس / اللیسانس والدراسات العلیا

11. ملء استمارات التقییم الكمي للموارد المادیة

12. التقاریر السنویة آلخر عامین                                                                                                                                              – أي
مستندات أخرى تراھا المؤسسة أساسیة ومكملة لإلعتماد

 أھلیة المؤسسة للتقدم بطلب الحصول على االعتماد لبرنامج تعلیمي

یمكن ألي مؤسسة من مؤسسات التعلیم العالي في مصر التقدم بطلب الحصول على االعتماد من الھیئة لواحد أو أكثر من البرامج التعلیمیة التي تقدمھا المؤسسة بشرط أن
یتوافر لدیھا األھلیة الكافیة لذلك، وذلك من خالل استیفاء الشروط التالیة:

أن تكون المؤسسة حاصلة على الترخیص من وزارة التعلیم العالي للعمل كمؤسسة للتعلیم العالي.

أن تكون المؤسسة قد منحت شھادة دراسیة في البرنامج التعلیمي المطلوب اعتماده مرة واحدة على األقل (أتمت دورة دراسیة كاملة على األقل).

أن یكون المؤسسة رسالة محددة ومعتمدة ومعلنة، وخطة إستراتیجیة موثقة.

أن یكون للبرنامج التعلیمي نظام لضمان الجودة الداخلیة وتقاریر سنویة للبرنامج التعلیمي.

المستندات المطلوبة من مؤسسات التعلیم العالي الراغبة في التقدم للحصول على اعتماد البرنامج التعلیمي

نسخة إلكترونیة مرفقة على نظام المعلومات لكل من :

جودة التعلیم ووزارة التعلیم یناقشان خطة اعتماد المؤسسات التعلیمیة ل فتح باب التقدم لالعتماد لمؤسسات التعلیم قبل الجامعى للعام الدراسي 2021-2020 تعاون مشترك بین ھیئة الجودة وجامعة بالد الشام بسوریا وسابقا على أزمة كورونا

نبذة عن

شروط واجرات التقدم

المؤسسات المعتمدة

إصدارات التعلیم العالي

االخبار

الھیئة القومیة لضمان جودة...
0   ینایر 26, 2020 

جودة التعلیم تعتمد كلیة و4 معاھد...
0   یونیو 18, 2019 

التقریر الختامى
0   یونیو 15, 2019 

التوسع في االعتماد البرامجي في...
0   یونیو 15, 2019 

بیانات االتصال خریطة الموقع English

 عن الھیئة التعلیم العالي التعلیم قبل الجامعي التعلیم األزھري الفعالیات التدریب نظم المعلومات
 تابعني 
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1. خطاب یفید موافقة الجھة التابعة لھا المؤسسة مباشرة (الجامعة/ األكادیمیة)على طلب التقدم لالعتماد

2. الالئحة الدراسیة للبرنامج

3. ملء طلب التقدم لالعتماد بنظام المعلومات

4. الدراسة الذاتیة للبرنامج التعلیمي

5. توصیف البرنامج التعلیمي

6. توصیف المقررات التعلیمیة

7. تقاریر البرنامج والمقررات التعلیمیة على مدار ثالث سنوات

8. ملء استمارات التقییم الكمي للموارد المادیة الخاصة بالبرنامج

9. أي مستندات أخرى تراھا المؤسسة أساسیة ومكملة لإلعتماد

10. الخطة االستراتیجیة للمؤسسة

رسوم التقدم بدءاً من أول یولیو 2020 م 
أ : زیارة المراجعة الخارجیة 

• لإلعتماد المؤسسي  50000 (خمسون ألف جنیھ مصري) 
• إلعتماد البرنامج 35000 (خمسة وثالثون ألف جنیھ) 

• حزمة البرامج المتشابھة من 4:2 50000 (خمسون ألف جنیھ مصري ) 
ًب : زیارة إعادة التقییم : 

• لإلعتماد المؤسسي للكلیات والمعاھد العلیا 45000 (خمسة وأربعون ألف جنیھ مصري) 
• للبرنامج 30000 (ثالثون ألف جنیھ) 

ج : الزیارة اإلستطالعیة : 
• لإلعتماد المؤسسي للجامعات والكلیات والمعاھد العلیا والبرامج 35000 (خمسة وثالثون ألف جنیھ مصري) 

ھـ : إعتماد معاییر برنامج (ARS) 8000 (ثمانیة آالف جنیھ) 
آلیة سداد رسوم الزیارة على النحو التالي :

1- المؤسسات الحكومیة 
– عن طریق التحویالت اإللكترونیة على حساب الھیئة علماً بان الكود المؤسسي للھیئة بنظام الدفع االلكتروني(41003001)

2- المؤسسات الخاصة 
– عن طریق التحویل على حساب الھیئة بالبنك المركزي حساب رقم 9/300/72001/0 باسم الھیئة القومیة لضمان جودة التعلیم واالعتماد (ذكر اسم المؤسسة بالتحویل) 

– عن طریق طلب امر تورید (للسداد بالبرید – مدفوعة مواطن)

الخطوات الواجب اتباعھا من قبل المؤسسة عند التقدم لالعتماد

تقدیم الطلب

انشاء حساب

الدخول على http://www.naqaae.net/mp/Default.aspx واختیار منسق تعلیم عالي وتسجیل البیانات المطلوبة واالحتفاظ بإسم المستخدم وكلمة المرور التي تم
تسجیلھا .

الدخول على نظام معلومات التعلیم العالي http://www.naqaae.net/he  وإرفاق إفادة معتمدة من المؤسسة بالتكلیف للعمل على حساب المؤسسة .

فى حالة وجود حساب سابق مسجل لدى الھیئة یتم ارسال اإلفادة المعتمدة وصورة بطاقة الرقم القومي على برید نظم المعلومات  it@naqaae.eg. لتفعیل الحساب

یتم تفعیل الحساب خالل 24 ساعة بعد مراجعة المرفق التمام اجراءات التقدم .

الدخول بإسم المستخدم وكلمة المرور على موقع نظم المعلومات للتعلیم العالي:

فى حالة نسیان اسم المستخدم وكلمة المرور یرجى الضغط على الرابط التالي إلستعادتھا على البرید االلكترونى المسجل لدینا
http://naqaae.net/mp/RestoreAccountInformation.aspx

تسجیل بیانات المؤسسة

إختیار تسجیل برامج مؤسسة تعلیمیة ویتم تسجیل جمیع بیانات البرامج التعلیمیة بالمؤسسة

إختیار طلب المراجعة الخارجیة من قائمة طلبات المراجعة الخارجیة وتسجیل الطلب (مؤسسي أو برامجي)

إختیار اإلفصاح من قائمة طلبات المراجعة الخارجیة وتسجیل العقوبات التي تعرضت لھا المؤسسة (ان وجد)

في حالة وجود بیانات المؤسسة من قبل نتخطى مرحلة تسجیل بیانات المؤسسة ونبدأ بإختیار من قائمة المؤسسات تسجیل برامج مؤسسة تعلیمیة ونقوم بتسجیل جمیع بیانات
البرامج التعلیمیة بالمؤسسة

رفع الوثائق األساسیة : من قائمة المرفقات وإختیار طلب المراجعة الخارجیة وإرفاق المستندات المطلوب إرفاقھا .

مجموعة من الوثائق ال یتم البت فى طلب المؤسسة لالعتماد اال بعد رفعھا على حساب المؤسسة على النظام االلكترونى لالعتماد

خطاب موقع من رئیس الجامعة او رئیس االكادیمیة التابع لھا المؤسسة، یفید بالموافقة على تقدم الكلیة للحصول خطاب موافقة الجھة موقع من رئیس الجامعة/االكادیمیة1
من قبل الھیئة القومیة لضمان جودة التعلیم واالعتماد.

فى حالة المؤسسة المستقلة والتى ال تتبع جامعة او اكادیمیة ال حاجة لھذا الخطاب.

خطاب موجھ من المؤسسة الى الھیئة یفید بتفویض احد اعضاء المؤسسة للقیام بدور منسق المؤسسة على النظامتفویض عمید الكلیة لمنسق المؤسسة2
لالعتماد.

http://www.naqaae.net/mp/Default.aspx
http://www.naqaae.net/he
http://naqaae.net/mp/RestoreAccountInformation.aspx
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یتم رفعھ عند فتح حساب المؤسسة على النظام االلكترونى لالعتماد.

 

الئحة الدرجة الجامعیة االولى درجة البكالوریوس / اللیسانس  المعتمدة  من وزیرالتعلیم العالى ،  على ان تتضمالالئحة الداخلیة للدرجة الجامعیة االولى3
التعدیالت  التى ادخلت على الالئحة وقرارت اعتمادھا حتى وقت الزیارة.

صورة مستند السداد او صورة الشیك الموجھ للھیئةمستند السداد4

فحص طلب التقدم والوثائق األساسیة الصدار القرار بالقبول من عدمھ.

عند صدور القرار ستظھر رسالة بقیمة المستحقات المالیة الواجب سدادھا (فى حالة طلب تعدیالت سیتم توضیح ذلك فى نفس الصفحة).

یتم تسجیل بیانات مستند السداد من قائمة طلبات المراجعة الخارجیة -تسجیل بیانات مستند السداد وتحمیل صورة من المستند.

عند اتمام التحصیل یتم ارسال برید الكترونى للبدء فى رفع الوثائق الرئیسیة والداعمة وتسجیل االحصائیات.

عند الموافقة على الطلب

تسجیل احصائیات المؤسسة  (تبعا لبیانات العام الأكادیمى الذي تتم فیھ الزیارة)

من قائمة االحصاءات یتم تسجیل كل من:

الموارد البشریة

االقسام العلمیة

االنشطة االكادیمیة بالمؤسسة

رفع الوثائق الرئیسیة

مجموعة من الوثائق ال یتم تشكیل فریق زیارة المراجعة الخارجیة اال بعد انتھاء المؤسسة من رفعھا                  (بالضغط على زر “تم ارفاق جمیع المرفقات”)

خطة استراتیجیة حالیة للمؤسسةالخطة االستراتیجیة باللغة العربیة1
دراسة ذاتیة تعدھا المؤسسة عن العام االكادیمى السابق للتقدم لالعتماد باللغة العربیة، وتلتزم المؤسسة بتحدیثھاالدراسھ الذاتیة  باللغة العربیة للعام االكادیمي السابق2

المراجعة الخارجیة فى خالل العام االكادیمى الذى تقدمت فیھ لالعتماد.
توصیف البرامج والمقررات التعلیمیة للمرحلة الجامعیة3

االولى

(تبعا للغة الدراسة)

یتم تحمیل توصیف كل  برنامج فى ملف خاص بھ ویتبعھ توصیف جمیع مقرراتھ فى ملف واحد یلى توصیف

یتم تحمیل تقریر البرنامج وجمیع مقرراتھ فى ملف واحد.تقاریر البرامج والمقررات التعلیمیة للمرحلة الجامعیة االولى4
توصیف البرامج والمقررات التعلیمیة لمرحلة الدراسات5

العلیا

(تبعا للغة الدراسة)

یتم تحمیل توصیف كل  برنامج فى ملف خاص بھ ویتبعھ توصیف جمیع مقرراتھ فى ملف واحد یلى توصیف

الالئحة الداخلیة للدراسات العلیا6
رفع الوثائق الداعمة

مجموعة من مرفقات الدراسة الذاتیة (تبعا لما ورد بدلیل االعتماد االصدار الثالث 2015) یتم تحمیلھا بالكامل قبل الزیارة وفقا للمعیار الذى وردت فیھ  وفى المكان
المخصص لذلك على النظام االلكترونى 

یقوم فریق المراجعة الخارجیة بفحصھا قبل القیام بالزیارة (ال یسمح بأى تحدیث لھا أثناء الزیارة)

·  الخطة االستراتیجیة للجامعةالتخطیط االستراتیجى1

·  نماذج أدوات التحلیل البیئى (وبخاصة نماذج االستبیانات المستخدمة)

·  الخطط التنفیذیة السنویة  (وبخاصة الخطة السنویة الساریة اثناء الزیارة)

·  تقاریر متابعة الخطط التنفیذیة السنویة السابقة.

·  معاییر والیات اختیار القیادات األكادیمیة واإلداریة – امثلة لممارسات فعلیة وبخاصة مدیر وحدة ضمان الجودةالقیادة والحوكمة2

·  قائمة الدورات التدریبیة المنفذة بالفعل لتنمیة قدرات القیادات األكادیمیة واإلداریة محدد بھا عدد المتدربین والتوقیت

·  نموذج أداة تقییم أداء القیادات األكادیمیة واإلداریة

·  وثیقة القیم الجوھریة وأخالقیات المھنة وحمایة حقوق الملكیة الفكریة

·  كتیب التوصیف الوظیفى

·  تشكیل المجالس واللجان الرسمیة للعام االكادیمى الحالى

·  الالئحة الداخلیة لوحدة ضمان الجودةإدارة الجودة والتطویر3
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·  تشكیل المجالس الحاكمة للوحدة للعام االكادیمى الحالى

·  قائمة الدورات التدریبیة المنفذة بالفعل لتنمیة قدرات كوادر وحدة ضمان الجودة محدد بھا عدد المتدربین والتوقیت

·  الخطط السنویة ألنشطة الوحدة (وبخاصة الخطة السنویة الساریة اثناء الزیارة)

·  تقاریر تحلیل نتائج االستبیانات المنفذة عام الدراسة الذاتیة

·  التقاریر السنویة ألنشطة الوحدة متضمنة خطط التحسین واالجراءات التصحیحة.

أعضاء ھیئة التدریس والھیئة4
المعاونة

·  بیان بتخصصات بأعضاء ھیئة التدریس والمقررات الدراسیة التى یقومون بتدریسھا.

·  بیان بمتوسط أعباء العمل ألعضاء ھیئة التدریس والھیئة المعاونة.

·  قائمة الدورات التدریبیة التى تم تنفیذھا لتنمیة قدرات أعضاء ھیئة التدریس والھیئة المعاونة محددة البرامج والعدد والتوقیت ونسبة المتدربین
إلى العدد االجمالى

·  نموذج أداة تقییم أداء أعضاء ھیئة التدریس والھیئة المعاونة

·  نموذج أداة قیاس رأى أعضاء ھیئة التدریس

·  بیان بمؤھالت العاملین وتوزیعھم على اإلداراتالجھازاإلداري5

·  قائمة الدورات التدریبیة المنفذة بالفعل التى نفذت لتنمیة قدرات أعضاء الجھاز اإلداري والفني محددة التوقیت والعدد والنسبة لكل إدارة

·  نموذج أداة تقییم أداء العاملین.

·  نموذج أداة قیاس رأى الجھاز اإلدارى

·  بیان إحصائي بمصادر وقیمة الموارد المالیة بمختلف أنواعھا ومصادرھا وتطورھا (لألعوام الثالثة السابقة).الموارد المالیة والمادیة6

·  دلیل االبنیة

·  بیانات بأعداد وأماكن ونوعیات وتحدیث طفایات الحریق واإلطفاء الذاتي في المؤسسة بما فیھا من مخازن ومواد خطرة وكیماویات…

·  خطط اإلخالء وإدارة األزمات والكوارث.

·  بیان بتجھیزات المكتبة المادیة والبشریة وخدماتھا

المعاییر األكادیمیة والبرامج7
التعلیمیة

·  تقاریر المراجعة الداخلیة والخارجیة للبرامج

·  الجداول الدراسیة

·  استراتیجیة التعلم والتدریس والتقویمالتدریس والتعلم8

·  دلیل التدریب المیدانى (آلیات التنفیذ واإلشراف وموارد التدریب والجھات المشاركة فیھ ونوعیة مشاركتھا وأسالیب وأدوات تقویم أداء الطال
جھات التدریب عن الطالب وأدوات قیاس فاعلیة التدریب المیداني للطالب(

·  دلیل إدارة االمتحانات (إجراءات االمتحانات ونظم عمل الكنتروالت ومحددات عدم تعارض المصالح وإجراءات إدارة االمتحانات واجراءا
االمتحانات وضمان سریتھا ومواصفات الورقة االمتحانیة وقواعد التعامل مع تظلمات الطالب من نتائج االمتحانات (

·  نماذج من أوراق االمتحانات التحریریة ممثلة لكل برنامج وتخصص

·  تقریر تحلیل نتائج امتحانات الطالب على المستویات المختلفة (الفرق الدراسیة/ المقررات)

·  إحصائیات تطور نسب النجاح فى الفرق المختلفة (لعدد من األعوام مساو لمدة البرنامج التعلیمي

·  دلیل الطالبالطالب والخریجون9

·  بیان بأعداد الطالب الوافدین ونسبتھم إلى اجمالى الطالب في الفرق والتخصصات المختلفة لألعوام الثالثة السابقة

·  بیانات وتشكیل المجالس واللجان التي یشارك فیھا الطالب

·  بیان األنشطة الطالبیة المنفذة عام الدراسة الذاتیة .

·  نماذج استبیان قیاس رأى الطالب والخریجین

·  قائمة الدورات التدریبیة التى تم تنفیذھا للتنمیة المھنیة والتعلیم المستمر للخریجین محددة العدد والتوقیت

·  الخطة البحثیة للمؤسسة والجامعةالبحث العلمي واألنشطة العلمیة10
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·  قائمة باألجھزة والموارد المتوفرة للبحث العلمي (باألقسام العلمیة والوحدات والمراكز).

·  قائمة بالوحدات المعنیة بالبحث العلمي (وحدات بحثیھ، تطبیق وترویج البحوث، حاضنات المشروعات ومراكز نقل التكنولوجیا واالبتكار و

·  قائمة الدورات التدریبیة المنفذة لتنمیة الباحثین محددة التوقیت والعدد.

·  قائمة بالمشروعات البحثیة

·  تقاریر البرامج التعلیمیة والمقررات الدراسیةالدراسات العلیا11

·  تقاریر المراجعة الداخلیة والخارجیة للبرامج التعلیمیة والمقررات الدراسیة.

·  معاییر وإجراءات التسجیل وتوزیع اإلشراف لطالب الدراسات العلیا

·  الیات المتابعة لطالب الدراسات العلیا

·  نماذج استبیانات قیاس راى الطالب

المشاركة المجتمعیة وتنمیة12
البیئة

·  قائمة بالوحدات/المراكز المعنیة بخدمة المجتمع

·  بیانات وتشكیل المجالس واللجان التي یشارك فیھا ممثلو المجتمع

·  نماذج استبیانات قیاس راى االطراف المجتمعیة

 

تحدید موعد  الزیارة واعضاء فریق المراجعة الخارجیة

رفع االوثائق االضافیة

اى وثائق أخرى ترى المؤسسة رفعھا أو یطلبھا فریق المراجعة الخارجیة قبل أوأثناء الزیارة

یتم التحمیل فى ملف واحد بالمعیار المعنى

التخطیط االستراتیجى1
القیادة والحوكمة2
.إدارة الجودة والتطویر3
أعضاء ھیئة التدریس والھیئة المعاونة4
الجھازاإلداري5
الموارد المالیة والمادیة6
المعاییر األكادیمیة والبرامج التعلیمیة7
التدریس والتعلم8
الطالب والخریجون9

البحث العلمي واألنشطة العلمیة10
الدراسات العلیا11
المشاركة المجتمعیة وتنمیة البیئة12

 الرد على تقریر فریق المراجعة الخارجیة

pdf أو word تصل رسالة بریدیة للمؤسسة لالطالع على التقریر من قائمة تقاریر الزیارة یتم تحمیل تقریر المؤسسة بصیغة

یتم الرد على التقریر من قائمة “اعداد التقریر” – ثم –  “التقییم بعد رأي اللجنة الفنیة”

یتم تسجیل تعلیق المؤسسة على التقریر وحفظ الصفحات

یتم الضغط على ارسال التقریر

االطالع على التقریر بعد العرض على مجلس االدارة

تصل رسالة بریدیة للمؤسسة لالطالع على التقریر من قائمة “تقاریر الزیارة” – ثم – “التقریر النھائى للمؤسسة”

بمتابعة الشاشة الرئیسیة سوف یظھر لسیادتكم قرار الھیئة بشأن الزیارة

التوجھ الى المقر الرئیسي للھیئة للحصول على شھادة اإلعتماد

متابعة الشاشة الرئیسیة سوف نجد بھا اختیار القریر الدوري السنوي والذي من خاللھ سوف نستطیع ارفاق التقریر الدوري السنوي على مدار الخمس سنوات فترة صالحیة
االعتماد .

بیانات اإلتصال : 
1- إدارة نظم المعلومات it@naqaae.eg الجوال : 01003966203 

 acc@naqaae.eg 2- إدارة اإلعتماد
مع تمنیاتنا بدوام التوفیق
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سیاسة الخصوصیة جمیع الحقوق محفوظة لجمھوریة مصر العربیة – الھیئة القومیة لضمان جودة التعلیم واالعتماد 

أحدث المقاالت

فتح باب التقدم لالعتماد لمؤسسات التعلیم قبل الجامعى
للعام الدراسي 2021-2020

تعاون مشترك بین ھیئة الجودة وجامعة بالد الشام
بسوریا

رئیس “جودة التعلیم” تكشف االتجاه للتعلیم اإللكترونى
بدأ مبكرا وسابقا على أزمة كورونا

« رئیس جودة التعلیم » لـ أ ش أ: التعلیم « الھجین »
أصبح حقیقة بمصر .. وخطتنا جزء من استراتیجیة

الدولة

جودة التعلیم ووزارة التعلیم یناقشان خطة اعتماد
المؤسسات التعلیمیة للعام الدراسي القادم

أكتوبر 2020

جخأربثندس

 12

3456789
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31 

« سبتمبر    

مواقع ذات صلة

رئاسة مجلس الوزراء

وزارة التعلیم العالي

وزارة التربیة والتعلیم

المجلس األعلى للجامعات

شبكة الجامعات المصریة

بیانات االتصال

العنوان : 5 ش الفنان محمود الملیجي، إمتداد رمسیس،
الحي السادس مدینة نصر، القاھرة

فاكس : 0020222619381

االدارة المالیة : 01003374752

ادارة التدریب : 01009911539

ادارة التسكین : 01000414772

ادارة نظم المعلومات : 01003966203

البرید اإللكتروني لشئون المراجعین :
rev@naqaae.eg

it@naqaae.eg : البرید اإللكتروني إلدارة المعلومات

acc@naqaae.eg : البرید اإللكتروني إلدارة االعتماد

البرید اإللكتروني إلدارة التدریب :
training@naqaae.eg
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