اإلصدار األول 1439/1438

1

في جامعة الملك عبدالعزيز

االعتمادات
2

المحتويات

كلمة سعادة عميد عمادة الجودة واالعتماد األكاديمي

7

االعتمادات في جامعة الملك عبد العزيز

9

االعتمادات المؤسسية

13

االعتمادات البرامجية

17

االعتمادات البرامجية الوطنية

21

االعتمادات البرامجية الدولية

29

البرامج العلمية

30

البرامج الصحية

40

برامج العلوم اإلنسانية

50

االعتمادات التخصصية

57

االعتمادات المهنية

75

في جامعة الملك عبدالعزيز

كلمة سعادة وكيل الجامعة للتطوير

6

االعتمادات

كلمة معالي مدير الجامعة

5

3

كلمة معالي مدير الجامعة
الحمــد هلل رب العالميــن والصــاة والســام علــى ســيدنا محمــد

عليــه أفضــل الصــاة والتســليم.

طــرأت علــى عالمنــا فــي اآلونة االخيرة مــن تزايد أهمية المعرفة

في جامعة الملك عبدالعزيز

االعتمادات

كموجــه للنمــو فــي ســياق االقتصــاد العالمــي ،وثــورة المعلومــات
واالتصــاالت ،وظهــور ســوق عالمــي للعمالة ،والتحــوالت االجتماعية
العالميــة ،وانتشــار مؤسســات التعليــم العالــي الخاصــة واألهليــة.
ظهــر واقــع جديــد يحتــم ضــرورة بنــاء معاييــر علــى المســتوى الوطنــي

والدولــي مــن أجــل ضمــان جــودة مخرجــات مؤسســات التعليــم

العالــي علــى جميــع مســتوياتها ،والتطويــر المســتمر لهــا ،وضمــان
الجــودة فــي أقســامها وبرامجهــا العلميــة ،وفــي أســاليب األداء

واإلجــراءات اإلداريــة فيهــا ،وهــو مــا يعــرف باالعتمــاد األكاديمــي

بنوعيــه المؤسســي والبرامجــي.

ً
ً
هامــا فــي الخطــط
عنصــرا
وقــد مثلــت الجــودة األكاديميــة

االســتراتيجية لجامعــة الملــك عبدالعزيــز فــي العقديــن األخيريــن،
ً
محليــا
وأصبحــت الجامعــة إحــدى المؤسســات التعليميــة الرائــدة
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أ .د .عبدالرحمن بن عبيد اليوبي
مدير جامعة الملك عبدالعزيز

وتوجــت هــذ
ودوليــا،
محليــا
ومهنيــا
برامجيــا
ـادا
ّ
واقليميــا فــي تجربــة االعتمــاد األكاديمــي حيــث حصلــت الجامعــة علــى أكثــر مــن ثمانيــن اعتمـ ً
ً
ً
ً
ً

االنجــازات بحصولهــا علــى االعتمــاد المؤسســي مــن الهيئــة الوطنيــة للتقويــم واالعتمــاد األكاديمــي ،تطبيقـ ًـا لسياســة وزارة التعليــم العالــي.

وتســعى جامعــة الملــك عبدالعزيــز الــى الجــودة واالتقــان فــي العمليــة األكاديميــة مــن خــال وضــع السياســات وتحديــد اإلجــراءات وتقديــم

وتقديــم معلومــات دقيقــة وموثوقــة للطلبــة وأربــاب العمــل وغيرهــم مــن المعنييــن حــول أهــداف البرامــج التعليميــة التــي تقدمهــا الجامعــة

وإجراءاتهــا فــي تحقيــق تلــك األهــداف ،والتأكــد مــن أن البرامــج الحاصلــة علــى االعتمــاد األكاديمــي بجميــع أنشــطتها وفعاليتهــا تحقــق متطلبــات

التنميــة ،وتلبــي حاجــات الطــاب والمجتمــع ،وتتفــق مــع المعاييــر العالميــة ومتطلبــات المهــن ،وتــؤدي إلــى رفــع مســتوى األداء المهنــي ،وزيــادة
الشــعور بالمســؤولية المهنيــة لــدى العامليــن ،وتحمــل المســؤولية الجماعيــة لتطويــر الجامعــة والمحافظــة علــى جــودة مخرجاتهــا .ولعــل مــن اهم
فوائــد االعتمــاد األكاديمــي هــو مشــاركة كافــة منســوبي جامعــة الملــك عبدالعزيــز فــي إعــداد رؤيــة موحــدة ورســالة واضحــة يلتــف حولهــا الجميــع
ويخلصــون فــي تنفيذهــا ،ويحرصــون علــى مراجعتهــا؛ لتواكــب التغييــرات المتســارعة ،ورفــع مســتوى األداء المهنــي ،وزيــادة الشــعور بالمســؤولية

في جامعة الملك عبدالعزيز

العالــي أو إلنجــاز أوراق اعتمادهــم فــي الممارســة المهنيــة ،وصـ ً
ـول إلــى الوضــوح والشــفافية فــي جميــع أنشــطة الجامعــة التعليميــة واإلداريــة،

االعتمادات

الدعــم الــازم للكليــات والعمــادات .وذلــك للحفــاظ علــى معاييــر مطلوبــة للخريجيــن منهــا لقبولهــم فــي مؤسســات ذات ســمعة فــي التعليــم

وعالميــا ،وكذلــك ثقــة المجتمــع بالبرامــج التعليميــة التــي تقدمهــا وجــودة مخرجاتهــا.
محليــا
المهنيــة .كمــا انهــا تعــزز ســمعة الجامعــة وبرامجهــا
ً
ً

وال يســعني إال أن اتقــدم بالشــكر الــى وكالــة الجامعــة للتطويــر وعمــادة الجــودة واالعتمــاد األكاديمــي لجهودهــم الملموســة فــي تجويــد

العمليــة التعليميــة.
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كلمة سعادة وكيل الجامعة للتطوير
انطالقـ ًـا مــن القناعــة بأهميــة الجامعــات كمحــركات أساســية فــي تنميــة المجتمعــات واالرتقــاء

بهــا مــن خــال مــا تقدمــه مــن مخرجــات تتمثــل فــي الخريجيــن فــي مختلــف مجــاالت العلــوم

ومســتويات الدرجــات العلميــة ،إلــى جانــب مــا تقدمــه مــن أبحــاث وإصــدارات علميــة مختلفــة ،وسـ ً
ـعيا
لالرتقــاء بكافــة قطاعــات الجامعــة ،وتطويــر أدائهــا وخدماتهــا التــي تقدمهــا للمواطنيــن ،حرصــت

في جامعة الملك عبدالعزيز

االعتمادات

جامعــة الملــك عبدالعزيــز علــى الدعــم واالرتقــاء المســتمر بكافــة قطاعاتهــا وفــي كل المجــاالت،

واألخــذ بزمــام المبــادرة بتطبيــق أنظمــة الجــودة الحديثــة لتعمــل وفقـ ًـا لمعاييــر الجــودة العالميــة.
فقــد تحصلــت الجامعــة علــى االعتمــاد المؤسســي مــن المركــز الوطنــي للتقويــم واالعتمــاد

األكاديمــي فــي عــام 1436هـــ ،كمــا تــم إنشــاء عمــادة الجــودة واالعتمــاد األكاديمــي فــي عــام
1438هـــ ،وذلــك توافقـ ًـا مــع الممارســات العالميــة وبهــدف االرتقــاء بقــدرات البرامــج األكاديميــة
والكليــات والجامعــة.

وفــي هــذا الســياق ،حققــت جامعــة المؤســس مراكــز متقدمــة فــي عــدد مــن التصنيفــات

العالميــة مثــل التايمــز التــي تصــدرت فيهــا الجامعــات العربيــة للســنوات األربــع الماضيــة ،ممــا يــدل

أ .د .أمين بن يوسف نعمان
وكيل الجامعة للتطوير

علــى جــودة التخطيــط االســتراتيجي لــإدارة العليــا بالجامعــة فــي رفــع مســتوى الجــودة التعليميــة
واإلداريــة فــي كل قطاعــات الجامعــة.

ـواء كانــت أكاديمية ،تخصصية
كمــا يأتــي إصــدار دليــل االعتمــادات بالجامعــة وألول مــرة كرصــد وتوثيــق إلنجــازات الجامعــة في االعتمادات سـ ً

أو مهنيــة ،كمــا تفخــر الجامعــة بأنهــا حققــت اعتمــادات دوليــة كثيــرة مقارنــة بغيرهــا مــن الجامعــات ،وهــو بتوفيــق هلل ســبحانه ً
أوال ،ثــم بتضافــر
جهــود الكليــات والقطاعــات بجامعــة الملــك عبــد العزيــز.

كل الشــكر لمنســوبي عمــادة الجــودة واالعتمــاد األكاديمــي وأهنئكــم وأشــجعكم باســتمرار المســيرة ،لتحقيــق هــدف جامعــة الملــك
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ً
عالميــا ،وذلــك باكتمــال فتــرة الخطــة االســتراتيجية الثالثــة فــي عــام 1441هـــ .
عبدالعزيــز لتكــون مــن بيــن أفضــل مائــة جامعــة

كلمة سعادة عميد عمادة الجودة واالعتماد األكاديمي
مــن منطلــق دور عمــادة الجــودة واالعتمــاد األكاديمــي ومســؤولياتها تعمــل العمــادة علــى

تحقيــق رســالتها مــن حيــث توجيــه قطاعــات الجامعــة لتحقيــق جــودة مخرجــات التعلــم وخدمــة
المجتمــع مــن خــال تطبيــق منظومــة متكاملــة للجــودة واالعتمــاد األكاديمــي وأيضـ ًـا مــن خــال
إعــداد برامــج متكاملــة وخدمــات متميــزة وتطبيــق متطلبــات أنظمــة ضمــان الجــودة التعليميــة

أو تخصصيــة والتــي حصلــت عليهــا قطاعــات الجامعــة المختلفــة.

أود تقديــم جزيــل الشــكر واالمتنــان لمعالــي مديــر الجامعــة وســعادة وكيــل الجامعــة للتطويــر
ّ

علــى دعمهــم للعمــادة ومســاندتهم فــي إخــراج هــذا الدليــل.

أ.د .حامد بن عبد الرؤوف صالح

عميد عمادة الجودة واالعتماد األكاديمي

في جامعة الملك عبدالعزيز

ورســالة الجامعــة ،يأتــي إعــداد هــذا الدليــل لحصــر كافــة االعتمــادات ســواء كانــت أكاديميــة أو مهنيــة

االعتمادات

ورفــع الكفــاءات المهنيــة واإلداريــة والتقنيــة للعامليــن وتطويــر بيئــة عمــل مبدعــة وملتزمــة برؤيــة
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8

االعتمادات
في جامعة الملك عبد العزيز
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إن جامعــة الملــك عبــد العزيــز مــن أوائــل الجامعــات الســعودية التــي بــادرت بتطبيــق أنظمــة الجــودة الحديثــة واالعتمــاد
َّ
ـورا أساسـ ً
األكاديمــي ،ولذلــك كانــت الجــودة واالعتمــاد األكاديمــي محـ ً
ـيا مــن محــاور الخطــة االســتراتيجية الثالثــة للجامعــة،
حيــث أهتمــت اإلدارة العليــا بالجامعــة بتوفيــر البيئــة المؤسســية الفعالــة داخــل الجامعــة للحصــول على االعتمــادات األكاديمية
ســواء المؤسســية أو البرامجيــة ،وبالفعــل نجحــت الجامعــة مــن خــال قطاعاتهــا فــي الحصــول علــى العديــد مــن االعتمــادات
الدوليــة والوطنيــة ،وحرصــت الجامعــة علــى أن تكــون جهــات االعتمــاد الدوليــة دائمـ ًـا جهــات دوليــة مرموقــة فــي هــذا المجــال،
وكذلــك نجحــت فــي إبــرام بروتوكــوالت تعــاون مشــترك بينهــا وبيــن المركــز الوطنــي للتقويــم واالعتمــاد األكاديمــي التابــع
لهيئــة تقويــم التعليــم باعتبــار جهــة االعتمــاد الوطنيــة داخــل المملكــة العربيــة الســعودية.

في جامعة الملك عبدالعزيز

االعتمادات

وانطالقـ ًـا مــن هــذا الوعــي وتنفيـ ً
ـذا لخطتهــا االســتراتيجية بهــدف توفيــر بيئــة مؤسســية فعالــة وقــادرة علــى تحقيــق
منظومــة التكامــل والشــمول ألعمــال االعتمــاد األكاديمــي ،لتحقيــق اإلنجــازات المســتهدفة علــى صعيــد االعتمــاد الدولــي
والوطنــي ،قامــت الجامعــة بالعديــد مــن التعديــات الهيكليــة لتحقيــق إنجازاتهــا فيمــا يتعلــق باالعتمــاد األكاديمــي:
1.1تم استحداث إدارة الجودة في 1421/10/08هـ .
2.2تــم اعتمــاد إنشــاء "مركــز الجــودة واالعتمــاد األكاديمــي" بتاريــخ 1438/11/2هـــ ،مــن خــال مبــادرة لدمــج إدارة الجــودة
وإدارة االعتمــاد األكاديمــي تــم إنشــائها بقــرار /١٤٨٠١ق بتاريــخ ١٤٣٤/١١/١٢ه وإدارة القيــاس والتقويــم تــم إنشــائها
بقــرار /١٤٨٠٢ق بتاريــخ ١٤٣٤/١١/١٢ه فــي مركــز واحــد يضــم الثــاث إدارات.
3.3تــم إنشــاء عمــادة الجــودة واالعتمــاد األكاديمــي بجامعــة الملــك عبــد العزيــز لتصبــح أحــد عمــادات وكالــة الجامعــة
للتطويــر بالقــرار الــوزاري مــن وزيــر التعليــم رقــم  1272بتاريــخ 1438/11/28هـــ .
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وتتويجـ ًـا لهــذ الجهــود المبذولــة نجحــت جامعــة الملــك عبــد العزيــز بحمــد هلل فــي الحصــول علــى  116اعتمــاد ،مــا بيــن
اعتمــاد مؤسســي وبرامجــي ومهنــي وتخصصــي كمــا هــو موضــح بالشــكل التالــي:

ﺍ ﺩﺍﺕ

 ﺍ ﺍ

االعتمادات

في جامعة الملك عبدالعزيز



ﺍ ﺩ












ﺍ






ﻡ ﺍ
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12

االعتمادات
المؤسسية

13

تعريف االعتماد المؤسسي
يعــرف االعتمــاد المؤسســي بأنــه اعتمــاد المؤسســة ككل وفقـ ًـا لمعاييــر محــددة حــول كفايــة المرافــق والمصادر ،ويشــمل
ذلــك العامليــن بالمؤسســة وتوفيــر الخدمــات األكاديميـــة والطالبيـــة المســـاندة والمناهــج وتقييــم مســتويات إنجــاز الطلبــة
وأعضــاء هيئــة التدريــس وغيرهــا مـــن مكونـــات المؤسســة التعليميــة.

في جامعة الملك عبدالعزيز

االعتمادات
14

إن اعتمــاد أي مؤسســة تعليميــة يعطــي تأكيـ ً
ـدا عامـ ًـا بـــأن معاييــر االعتمــاد األكاديمــي قــد تحققــت فيهــا ،كمــا يبعــث
الثقــة لــدى الطلبــة وأصحــاب العمــل وأوليــاء األمــور وأفــراد المجتمــع بــأن مــا تعلمــه الطــاب ومــا يجــري مــن أبحــاث ومــا يقــدم
مــن خدمــات كل ذلــك يتــم علــى درجــة عاليــة مــن الجــودة وتســاير فــي جودتهــا الممارســات العالميــة الحاليــة ،وبذلــك يتأتــى
التحقــق مــن أن المؤهــات التــي تمنحهــا المؤسســات األكاديميــة المعتمــدة تعــادل نظيراتهــا مــن المؤهــات فــي أي مــكان
فــي العالــم.
كانــت جامعــة الملــك عبــد العزيــز مــن أولــى الجامعــات التــي لديهــا وعيـ ًـا بأهميــة االعتمــاد األكاديمــي ،وبالتالــي كانــت
جهــود الجامعــة فــي توفيــر بيئــة تســاعد علــى تنفيــذ مبــادئ الجــودة واالعتمــاد األكاديمــي ،وكذلــك حرصــت الجامعــة أن تكــون
مــن بيــن الجامعــات ُ
األولــى التــي تحصــل علــى االعتمــاد المؤسســي ،حيــث حصلــت جامعــة الملــك عبــد العزيــز علــى االعتمــاد
المؤسســي الكامــل مــن المركــز الوطنــي للتقويــم واالعتمــاد األكاديمــي خــال الفتــرة مــن األول مــن شــهر مايــو 2015م إلــى
ـازا كبيـ ً
 30أبريــل 2022م .وهــو مــا يعــد إنجـ ً
ـرا حققتــه الجامعــة بجهــود كبيــرة بذلــت مــن منســوبي الجامعــة مــن خــال تنفيــذ
خطــة عمــل مــرت بالعديــد مــن المراحــل.

في جامعة الملك عبدالعزيز

االعتمادات

شهادة الهيئة
الوطنية لالعتماد
المؤسسي

15

16

االعتمادات
البـرامجــيــــة

17

اهتمت جامعة الملك عبد العزيز باعتماد برامجها ســواء األكاديمية أو المهنية لضمان جودة مســتوى الخدمة التعليمية
المقدمــة للطــاب ،ولــم تكتــف باالعتمــاد الوطنــي بــل تســعى العديــد مــن قطاعــات الجامعــة للحصــول علــى االعتمــادات
الدوليــة للتأكيــد علــى أنهــا تضاهــي المؤسســات العالميــة فــي تقديــم الخدمــات األكاديميــة أو المهنيــة لطالبهــا وذلــك مــن
خــال رؤيــة الجامعــة وخطتهــا االســتراتيجية الطموحــه.

تعريف االعتماد البرامجي
في جامعة الملك عبدالعزيز

االعتمادات

ُيعـ ّـرف االعتمــاد البرامجــي بأنــه االعتــراف بالبرنامــج األكاديمــي فــي المؤسســة التعليميــة أو أحــد أقســـامها ،والتأكــد مــن
جــودة هــذ البرامــج ومــدى تناســبها لمســتوى الشــهادة الممنوحــة بمــا يتفــق مــع المعاييــر العالميــة المحــددة.

تعريف االعتماد المهني
ُيعـ ّـرف االعتمــاد المهنــي بأنــه االعتــراف بجــودة وأهليــة األشــخاص لممارســة المهــن المختلفــة ،ويركــز بشــكل أســاس علــى
ويمنّ ــح هــذا النــوع مــن االعتمــاد مــن قبــل مؤسســات االعتمـــاد التــي أعــدت لهــذا الغــرض
الخريــج وصالحيتــه لممارســة مهنتــه ُ
كالنقابــات واالتحــادات أو الروابــط المهنيــة الخاصــة بمهنـــة.
يبلــغ عــدد البرامــج األكاديميــة المعتمــدة فــي جامعــة الملــك عبــد العزيــز  62برنامــج ،ويبلــغ عــدد االعتمــادات المهنيــة
المعتمــدة  11اعتمــاد ،وفيمــا يلــي سنســتعرض أســماء جهـــات االعــتمــــاد الــدوليــــة الـتــــي حصـلــــت قطــاعـــات جــامـعــــة الملــك
عبــد العزيــز منهــا علــى االعتمــاد ،ويلــي ذلــك توضيــح ألســماء القطاعــات والبرامــج وجهــة االعتمــاد الدوليــة ،ثــم نوضــح
االعتمــادات الوطنيــة.
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في جامعة الملك عبدالعزيز

االعتمادات

الجهات المانحة لالعتمادات الدولية التي تم الحصول عليها.
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االعتمادات
البرامجية الوطنية
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في جامعة الملك عبدالعزيز

االعتمادات
22

يعتبــر المركــز الوطنــي للتقويــم واالعتمــاد األكاديمــي الجهــة الوطنيــة المســؤولة داخــل المملكــة العربيــة الســعودية لمنــح
االعتمــاد البرامجــي الوطنــي ،وهــو أحــد مراكــز هيئــة تقويــم التعليــم .وتمــر عمليــة الحصــول علــى االعتمــاد البرامجــي بمجموعــة
مــن اإلجــراءات التــي تعمــل علــى ضمــان توفــر عــدد مــن المعاييــر التــي يضعهــا المركــز الوطنــي للتقويــم واالعتمــاد األكاديمــي.
منهــا مرحلــة التقويــم الذاتــي وهــي مرحلــة التأكــد مــن توافــر الشــروط األساســية لالعتمــاد األكاديمــي مثــل تخــرج أول دفعــة
مــن البرنامــج الــذي يســتهدف الحصــول علــى االعتمــاد وكذلــك التأكــد مــن وجــود خطــة اســتراتيجية للكليــة أو المعهــد وصياغــة
توصيــف البرنامــج والمقــررات ،ويلــي ذلــك التقــدم للمركــز الوطنــي بطلــب للحصــول علــى االعتمــاد األكاديمــي ،ثــم تبــدأ
المؤسســة التعليميــة فــي مرحلــة إعــداد الدراســة الذاتيــة ،ويليهــا زيــارة فريــق مــن المركــز الوطنــي للمؤسســة التعليميــة للتأكــد
مــن الدراســة الذاتيــة علــى أرض الواقــع.
علمـ ًـا بــأن االعتمــاد البرامجــي مــن المنظــور الــذي يتبنــا المركــز الوطنــي هــو اعتــراف علــى المســتوى الرســمي العــام بــأن
المعاييــر الالزمــة مســتوفاة فــي عمليــة تقديــم برنامــج معيــن واالعتــراف بجــودة نواتــج التعلــم التــي يكتســبها خريجــو البرنامــج.
علمـ ًـا بــأن المعاييــر الموضوعــة مــن قبــل المركــز الوطنــي ال تقــل عــن المعاييــر المعمــول بهــا فــي المؤسســات العالميــة ذات
الجــودة العالميــة.
ولقــد حصلــت جامعــة الملــك عبــد العزيــز علــى ثــاث اعتمــادات برامجيــة لثــاث برامــج أكاديميــة مــن خــال ثالثــة كليــات
مختلفــة ،هــي كليــة الطــب وكليــة طــب االســنان وكليــة العلــوم الطبيــة التطبيقيــة ،وكان ذلــك وفــق الخطــة الموضوعــة مــن
قبــل الجامعــة باالتفــاق مــع المركــز الوطنــي علــى بروتوكــول تعــاون وتدريــب لقطاعــات الجامعــة ككل كأحــد أهــداف الجامعــة
لرفــع مســتوى كفــاءات منســوبي الجامعــة وزيــادة الوعــي باالعتمــاد األكاديمــي.
وســوف نســتعرض فيمــا يلــي أســماء البرامــج الحاصلــة علــى االعتمــاد البرامجــي الوطنــي مــن المركــز الوطنــي للتقويــم
واالعتمــاد األكاديمــي وكذلــك أســماء الكليــات التابعــة لهــا هــذ البرامــج.

في جامعة الملك عبدالعزيز

االعتمادات
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The National Commission for Academic Accreditation and Assessment
)(NCAAA
المركز الوطني للتقويم واالعتماد األكاديمي

1
في جامعة الملك عبدالعزيز

االعتمادات

البلد المملكة
العربية
السعودية

تعريف

صــدر قــرار مجلــس الــوزراء الموقــر رقــم ( )94بتاريــخ 1438/2/7هـــ بالموافقــة علــى الترتيبــات التنظيميــة لهيئــة تقويــم
التعليــم والمتضمنــة أن الهيئــة هــي الجهــة المختصــة فــي المملكــة بالتقويــم واالعتمــاد فــي التعليــم والتدريــب لرفــع
جودتهمــا وكفايتهمــا ومســاهمتهما فــي خدمــة االقتصــاد والتنميــة الوطنيــة.
ويأتــي المركــز الوطنــي للتقويــم واالعتمــاد األكاديمــي واحـ ً
ـدا مــن المراكــز التــي تشــرف عليهــا الهيئة ،وهــو امتداد لما
كان ُيعـ ّـرف سـ ً
ـابقا بالهيئــة الوطنيــة للتقويــم واالعتمــاد األكاديمــي التــي تأسســت بموجــب الموافقــة الســامية الكريمــة
رقم /7ب 6024/وتاريخ 1424/2/9هـ .بحيث تتمتع بالشخصية المعنوية واالستقالل اإلداري والمالي وتكون السلطة
المســؤولة عــن شــؤون االعتمــاد األكاديمــي وضمــان الجــودة فــي مؤسســات التعليــم فــوق الثانــوي الحكومــي واألهلي.

24

في جامعة الملك عبدالعزيز

االعتمادات

 .1شهادة اعتماد برنامج الطب والجراحة بكلية الطب.
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في جامعة الملك عبدالعزيز

االعتمادات
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.٢شهادة اعتماد برنامج طب األسنان والجراحة بكلية طب األسنان.

في جامعة الملك عبدالعزيز

االعتمادات

 .3شهادة اعتماد برنامج التغذية االكلينيكية بكلية العلوم الطبية التطبيقية.
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االعتمادات
البرامجية الدولية
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البرامج العلمية

)Accreditation Board for Engineering and Technology (ABET
هيئة اعتماد الهندسة والتكنولوجيا

1

البلد

أمريكا

في جامعة الملك عبدالعزيز

االعتمادات

تعريف
هــي وكالــة اعتمــاد غيــر حكوميــة وغيــر ربحيــة للبرامــج فــي مجــال العلــوم التطبيقيــة والطبيعيــة والحوســبة والهندســة

والتكنولوجيــا الهندســية ،ومعتــرف باعتمادهــا مــن قبــل مجلــس اعتمــاد التعليــم العالــي .يوفــر اعتمــاد  ABETضمان أن برنامج الكلية أو

ـاد
الجامعــة تفــي بمعاييــر الجــودة للمهنــة إلعــداد الخريجيــن .واعتمــاد  ABETهــو اعتمــاد للبرامــج فقــط وليــس المؤسســات .وهــو اعتمـ ٌ

ـص لبرامــج مــا بعــد المرحلــة الثانويــة داخــل المؤسســات المانحــة للدرجــات العلميــة المعتــرف بهــا بالفعــل مــن قبــل هيئــات
متخصـ ٌ

االعتمــاد المؤسســية الوطنيــة أو اإلقليميــة أو هيئــات التعليــم الوطنيــة فــي جميــع أنحــاء العالــم.

الكلية/الجهة التي حصلت على االعتماد:
كلية الهندسة:
 برنامج بكالوريوس الهندسة النووية.
 برنامج بكالوريوس الهندسة النووية  -الفيزياء الطبية.
30

 برنامج بكالوريوس الهندسة النووية  -الحماية من اإلشعاع.
 برنامج بكالوريوس هندسة التعدين.

 برنامج بكالوريوس الهندسة الميكانيكية  -الهندسة الحرارية وتقنية تحلية الميا .

 برنامج بكالوريوس الهندسة الميكانيكية  -هندسة اإلنتاج وتصميم النظم الميكانيكية.
 برنامج بكالوريوس الهندسة الميكانيكية  -هندسة الطيران.
 برنامج بكالوريوس الهندسة الصناعية.

 برنامج بكالوريوس الهندسة الكهربائية  -هندسة اإللكترونيات واالتصاالت.

 برنامج بكالوريوس الهندسة الكهربائية  -الكمبيوتر.
 برنامج بكالوريوس الهندسة الكهربائية  -الطبية.
 برنامج بكالوريوس الهندسة الكيميائية.

كلية الحاسبات وتقنية المعلومات:
 برنامج بكالوريوس علوم الحاسبات.
 برنامج بكالوريوس نظم المعلومات.
 برنامج بكالوريوس تقنية المعلومات.
كلية الهندسة برابغ:
 برنامج بكالوريوس الهندسة الكيميائية.
 برنامج بكالوريوس الهندسة المدنية.
 برنامج بكالوريوس الهندسة الكهربائية.
 برنامج بكالوريوس الهندسة الصناعية.
 برنامج بكالوريوس الهندسة الميكانيكية.

في جامعة الملك عبدالعزيز

 برنامج بكالوريوس الهندسة الكهربائية  -القوى واآلالت الكهربائية.

االعتمادات

 برنامج بكالوريوس الهندسة المدنية.

31

في جامعة الملك عبدالعزيز

االعتمادات
شهادة اعتماد برامج كلية الهندسة.
32

شهادة اعتماد برامج كلية الحاسبات
وتقنية المعلومات.

في جامعة الملك عبدالعزيز

االعتمادات

شهادة اعتماد برامج كلية الهندسة برابغ.
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)The Geological Society (GS
الجمعية الجيولوجية

2

بريطانيا

في جامعة الملك عبدالعزيز

االعتمادات

تعريف

تعتبــر الجمعيــة الجيولوجيــة فــي لنــدن هــي منظمــة خيريــة غيــر ربحيــة ،وتتمثــل أهدافهــا فــي تحســين معرفــة وفهــم
األرض ،وتعزيــز تعليــم ووعــي علــوم األرض ،وتعزيــز التفــوق المهنــي والمعاييــر األخالقيــة بيــن علمــاء األرض مــن أجــل
الصالــح العــام.
تأسســت الجمعيــة الجيولوجيــة فــي عــام  ،1807وهــي أقــدم مجتمــع جيولوجــي فــي العالم .وهي منظمــة رائدة في
مجــال علــوم األرض علــى مســتوى العالــم مــن خــال خدماتهــا فــي مجــال النشــر العلمــي والمؤتمــرات العلميــة وأنشــطة
التعليــم والتوعيــة للجمهــور العــام .كمــا توفــر معلومــات وأدلــة علميــة نزيهــة لدعــم صنــع السياســات والنقاش العــام حول
التحديــات التــي تواجه البشــرية.
الكلية/الجهة التي حصلت على االعتماد:
كلية علوم االرض:

34

البلد

 برنامج بكالوريوس الثورة والصخور.
 برنامج بكالوريوس جيولوجيا الميا .
 برنامج بكالوريوس الجيولوجيا الهندسة والبيئة.
 برنامج بكالوريوس االستكشاف الجيولوجي.

 برنامج بكالوريوس البترول والترسبات.
 برنامج بكالوريوس البنائية واالستشعار عن بعد.
 برنامج بكالوريوس الجيوفيزيا.

االعتمادات

في جامعة الملك عبدالعزيز

King Abdulaziz University, Jeddah
Faculty of Earth Sciences

BSc Mineral Resources & Rocks
BSc Hydrogeology
BSc Engineering Geology
BSc Environmental Geology
BSc Petroleum Geology & Sedimentology
BSc Structural Geology & Remote Sensing
BSc Geophysics
These programmes are accredited for a period of
six years from June 2014

Dr J.W.Gaskarth, Chairman, Accreditation Panel

Professor D.A.C.Manning, President of the Geological Society
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شهادة اعتماد برامج كلية علوم االرض

)Institute Marine Engineering, Science & Technology (IMAREST
مجلس التعليم المهني

3

بريطانيا

في جامعة الملك عبدالعزيز

االعتمادات

تعريف

هــو معهــد الهندســة البحريــة والعلــوم والتكنولوجيــا .وهــو الهيئــة المهنيــة الدوليــة لتعليــم جميــع المهنييــن البحريين.
وهــو أول معهــد يجمــع بيــن المهندســين البحرييــن والعلمــاء والتقنييــن فــي هيئــة مهنيــة دوليــة متعــددة التخصصــات.
معهــد علــوم الهندســة البحريــة والعلــوم والتكنولوجيــا هــو أكبــر هيئــة بحريــة مــن نوعهــا مــن حيــث عــدد األعضــاء مــن
جميــع أنحــاء العالــم فــي أكثــر مــن  120دولــة.
الكلية/الجهة التي حصلت على االعتماد:
كلية علوم البحار:
•برنامج األحياء البحرية.

•برنامج الكيمياء البحرية.

36

البلد

•برنامج الجيولوجيا البحرية.
•برنامج الفيزياء البحرية.

في جامعة الملك عبدالعزيز

االعتمادات

خطاب اعتماد برامج كلية علوم البحار.
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The Chartered Institution of Water and
)Environmental Management (CIWEM
المعهد المعتمد للميا واإلدارة البيئية

4

بريطانيا

في جامعة الملك عبدالعزيز

االعتمادات

تعريف

كرس اهتمامها
يعتبــر المعهــد المعتمــد للميــا واإلدارة البيئيــة هــو الهيئــة المهنية الدولية الرائدة المعتمــد التي تُ ِ
لقطــاع الميــا والبيئــة .وهــو يضــم آالف األعضــاء والمنظمــات فــي  89دولــة .جميــع األعضــاء ملتزمــون بتحســين إدارة
الميــاه والبيئــة باإلضافــة إلــى القضايــا االجتماعيــة والثقافيــة المرتبطــة بهــا لصالــح شــعوبهم.
يقــدم المعهــد المعتمــد للميــا واإلدارة البيئيــة مجموعــة واســعة مــن الخدمــات التــي تقــود الصناعــة فــي تطويــر
التميــز التقنــي ،والتــي تشــمل :الــدورات التدريبيــة يقدمهــا كبــار المتحدثيــن؛ اجتماعــات المائــدة المســتديرة التــي تقــود
القيــادة الفكريــة وتطويــر السياســات؛ المنشــورات؛ أوراق العمــل المســتقلة المتعلقــة بالسياســات والتوجيهــات
ومدونــات الممارســات ،التــي تأسســت جميعهــا علــى الحيــاد واســتخدام األدلــة العلميــة.
الكلية/الجهة التي حصلت على االعتماد:
كلية األرصاد والبيئة وزراعة المناطق الجافة:
• برنامج الهيدرولوجيا وإدارة موارد الميا .

38

البلد

• برنامج زراعة المناطق الجافة (البرنامج العام).

• برنامج زراعة المناطق الجافة (الموارد الطبيعية المتجددة).
• برنامج األرصاد.

في جامعة الملك عبدالعزيز

االعتمادات

شهادة اعتماد برامج كلية األرصاد والبيئة وزراعة
المناطق الجافة.
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البرامج الصحية

)Association for Dental Education in Europe (ADEE
جمعية تعليم األسنان في أوروبا

في جامعة الملك عبدالعزيز

االعتمادات

5

البلد

بريطانيا

تعريف
تهتــم جمعيــة تعليــم األســنان فــي أوروبــا بالنهــوض بأعلــى مســتوى مــن الرعايــة الصحيــة لجميــع شــعوب أوروبــا مــن
خــال عضويــة واســعة فــي جميــع أنحــاء أوروبــا تتألــف مــن مــدارس طــب األســنان ،والجمعيــات المتخصصــة والجمعيــات
الوطنيــة المعنيــة بتعليــم األســنان.
تدعــو جمعيــة تعليــم األســنان فــي أوروبــا أعضــاء هيئــة التدريــس الذيــن لــم ينتهــو دراســاتهم االعليــا فــي طــب
األســنان األعضــاء فــي  ADEEإلــى التقــدم بطلــب الحصــول علــى جائــزة التميــز فــي تعليــم طــب األســنان ،مــن خــال
ثــاث فئــات لجوائــز التميــز فــي تعليــم طــب األســنان ،هــم المهنيــون الجــدد ،المهنيــون الخبــراء وجائــزة مخصصــة لطبيــب
أســنان مــن فئــة  Inter / Intra-Professionalبالتعــاون مــع .Oral B
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الكلية/الجهة التي حصلت على االعتماد:
كلية طب األسنان  -برنامج طب وجراحة األسنان.

في جامعة الملك عبدالعزيز

االعتمادات

شهادة اعتماد برنامج طب وجراحة األسنان بكلية طب األسنان.
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)Accreditation Commission for Education in Nursing (ACEN
هيئة اعتماد تعليم التمريض

6
في جامعة الملك عبدالعزيز

االعتمادات

تعريف

أمريكا

تعتبر هيئة اعتماد تعليم التمريض هيئة اعتماد لجميع أنواع تعليم التمريض من خالل:
•	 وزارة التعليم األمريكية (.)USDE
•	 مجلس اعتماد التعليم العالي (.)CHEA
والغــرض هــو اعتمــاد جميــع أنــواع برامــج التمريــض ،بمــا فــي ذلــك شــهادة الدكتــوراه الســريرية  /شــهادة االختصــاص
 ،DNPوشــهادة الماجســتير  /بعــد الماجســتير ،والبكالوريــا ،والشــريك ،والدبلــوم ،وبرامــج التمريــض العمليــة .تعتمــد
هيئــة اعتمــاد تعليــم التمريــض برامــج التمريــض فــي المؤسســات الحاكمــة الثانويــة ،ومــا بعــد الثانويــة ،والمستشــفيات
المســتندة إلــى البرامــج التــي تقــدم الشــهادات أو الدبلومــات أو الدرجــات العلميــة.
الكلية/الجهة التي حصلت على االعتماد:
كلية التمريض:
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البلد

• برنامج بكالوريوس تمريض الصحة العامة.
• برنامج بكالوريوس تمريض األمومة والطفولة.
• برنامج بكالوريوس تمريض باطني جراحي.

في جامعة الملك عبدالعزيز

االعتمادات

شهادة اعتماد برامج كلية التمريض.
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)The Canadian Council for Accreditation of Pharmacy Programs (CCAPP
المجلس الكندي العتماد برامج الصيدلة

7
في جامعة الملك عبدالعزيز

االعتمادات
44

البلد

كندا

تعريف
يتكــون المجلــس الكنــدي العتمــاد برامــج الصيدلــة ( )CCAPPمن ممثلين يعينهم اتحاد كليات الصيدلة الكندية ،وهم
جمعيــة الصيادلــة الكنديــة ،الجمعيــة الكنديــة لصيادلــة المستشــفيات ،الجمعيــة الوطنيــة للســلطات التنظيميــة للصيدلــة،
مجلــس فحــص الصيدلــة مــن كنــدا وجمعيــة خبــراء الصيدلــة الكنديــة .هنــاك أيضــا عضــو غيــر صيدلــي فــي المجلــس .يشــكل
المعينــون غيــر األكاديمييــن أغلبيــة أعضــاء مجلــس اإلدارة المســئولين عــن وضــع معاييــر االعتمــاد ووضــع السياســة وإدارة
عمليــة االعتماد.
يقــوم المجلــس الكنــدي العتمــاد برامــج الصيدلــة حاليـ ًـا باعتمــاد برامــج الصيدلــة األكاديميــة المقدمــة فــي عشــر
ـددا كبيـ ً
جامعــات كنديــة .يعتمــد أيضـ ًـا عـ ً
ـرا مــن البرامــج الفنيــة التي تتعلق بالصيدلة المقدمــة في مختلف كليات المجتمع
المحلــي واإلقليمــي والكليــات المهنيــة الخاصــة فــي كنــدا.
الكلية/الجهة التي حصلت على االعتماد:
كلية الصيدلة  -برنامج دكتورا الصيدلة.

في جامعة الملك عبدالعزيز

االعتمادات

شهادة اعتماد برنامج دكتورا الصيدلة بكلية الصيدلة.
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)Institute of Biomedical Sciences (IBMS
معهد العلوم الطبية الحيوية

8

البلد

بريطانيا

في جامعة الملك عبدالعزيز

االعتمادات

تعريف
أن لديهــا أكثــر مــن  20000عضــو فــي  30دولــة مختلفــة.
هــي الهيئــة المهنيــة الرائــدة لعلمــاء الطــب الحيــوي ،حيــث َّ
تُ كــرس جهودهــا لتعزيــز وتطويــر وتقديــم التميــز فــي مجــال العلــوم الطبيــة الحيويــة فــي جميــع جوانــب الرعايــة الصحيــة،
وتوفيــر أعلــى معاييــر الخدمــة للمرضــى والجمهــور.
تدعــم الهيئــة أعضاءهــا فــي ممارســاتهم للعلــوم الطبيــة الحيويــة ،وتضــع معايير الجودة للمهنة من خــال :التدريب،
التعليــم ،التقييمــات ،االمتحانات والتطوير المهني المســتمر.

46

الكلية/الجهة التي حصلت على االعتماد:
كلية العلوم الطبية التطبيقية
•	قسم تقنية األشعة التشخيصية.
•	قسم تقنية المختبرات الطبية.

•	قسم العالج الطبيعي.
•	قسم التغذية اإلكلينيكية.

في جامعة الملك عبدالعزيز

االعتمادات

شهادة اعتماد كلية العلوم الطبية التطبيقية.
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)Accreditation Agency in Health and Social Sciences (AHPGS
وكالة اعتماد العلوم الصحية واالجتماعية

9

البلد

في جامعة الملك عبدالعزيز

االعتمادات

تعريف
وكالة اعتماد العلوم الصحية واالجتماعية هي وكالة ضمان للجودة تركز على العمل الدولي متعددة التخصصات:
أ ) اعتماد برامج البكالوريوس والماجستير في مجال العلوم الصحية واالجتماعية والمجاالت ذات الصلة.
ب) تنفيــذ عمليــات التدقيــق المؤسســي ،التــي يمكــن مــن خاللهــا التحقــق مــن معاييــر الجــودة لمؤسســات التعليــم
العالــي (الجامعــات) أو أجــزاء مــن مؤسســات التعليــم العالــي (الكليــات).
الكلية/الجهة التي حصلت على االعتماد:
•	 قسم تقنية االشعة التشخيصية.
•	 قسم العلوم الطبية التطبيقية  -برنامج تقنية األشعة التشخيصية.

48

ألمانيا

في جامعة الملك عبدالعزيز

االعتمادات

شهادة اعتماد برنامج األشعة التشخيصية بكلية
العلوم الطبية التطبيقية.

49

برامج العلوم اإلنسانية
)The Association of MBAs (AMBA
رابطة ماجستير إدارة األعمال

10
في جامعة الملك عبدالعزيز

االعتمادات

تعريف
رابطــة ماجســتير إدارة األعمــال هــي الســلطة المحايــدة فــي التعليــم اإلداري فــي مرحلــة مــا بعــد التخــرج  ،وهــي
ملتزمــة بتحســين مكانتهــا ومعاييــر الجــودة علــى المســتوى الدولــي لــكل األطــراف المســتفيدة وهــي كليــات األعمــال
والطــاب والخريجيــن وأصحــاب العمــل .أقامــت  AMBAهــذه الرؤيــة فــي عــام 1967م التــي التــزال ملهمــة منــذ مــا يقــرب
عامــا وال تــزال حتــى اآلن.
مــن ً 50
تقــدم رابطــة ماجســتير إدارة األعمــال خدمــات االعتمــاد مــن خــال المعيــار العالمــي لجميــع شــهادات الماجســتير فــي
إدارة األعمــال ،ودرجــة دكتــوراة فــي إدارة األعمــال  ،والماجســتير المهنيــة.
الكلية/الجهة التي حصلت على االعتماد:
كلية االقتصاد واإلدارة  -برنامج ماجستير إدارة األعمال.

50

في جامعة الملك عبدالعزيز

االعتمادات

شهادة اعتماد برنامج ماجستير إدارة األعمال
بكلية االقتصاد واإلدارة.

51

)Council of Occupational Education (COE
مجلس التعليم المهني

2

أمريكا

في جامعة الملك عبدالعزيز

االعتمادات

تعريف
هيئــة اعتمــاد برامــج اللغــة اإلنجليزيــة ( )CEAهــي هيئــة اعتمــاد متخصصــة تركــز علــى برامــج ومؤسســات اللغــة
اإلنجليزيــة المكثفــة بعــد الثانويــة .هــدف  CEAهــو توفيــر نهــج منتظــم يمكــن مــن خاللــه للبرامــج والمؤسســات أن تثبــت
امتثالهــا للمعاييــر المقبولــة ،ومواصلــة التحســين المســتمر ،وأن يتــم االعتــراف بهــا للقيــام بذلــك .تجــري  CEAأنشــطة
االعتمــاد فــي الواليــات المتحــدة وعلــى المســتوى الدولــي.
الكلية/الجهة التي حصلت على االعتماد:
معهد اللغة االنجليزية -برامج معهد اللغة االنجليزية.

52

البلد

في جامعة الملك عبدالعزيز

االعتمادات

شهادة اعتماد برامج معهد اللغة االنجليزية.
53

)The Association to Advance Collegiate Schools of Business (AACSB
جمعية النهوض بالكليات التجارية

3

أمريكا

في جامعة الملك عبدالعزيز

االعتمادات

تعريف
تهــدف جمعيــة النهــوض بالكليــات التجاريــة ( )AACSBإلــى ربــط المعلميــن والطــاب واألعمــال التجاريــة لتحقيــق
هــدف مشــترك :خلــق الجيــل القــادم مــن القــادة العظــام .مــن خــال العمــل علــى ضمــان تطبيــق أعلــى معاييــر التميــز
منــذ عــام 1916م ،وتوفــر ضمــان الجــودة ،وذكاء األعمــال التجاريــة ،وخدمــات التطويــر المهنــي ألكثــر مــن  1600منظمة
عضــوه وأكثــر مــن  800كليــة إلدارة األعمــال معتمــدة فــي جميــع أنحــاء العالــم.
الكلية/الجهة التي حصلت على االعتماد:
كلية االقتصاد واإلدارة  -برامج بكالوريوس األعمال.

54

البلد

في جامعة الملك عبدالعزيز

االعتمادات

شهادة اعتماد برامج بكالوريوس األعمال بكلية االقتصاد واإلدارة.
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56

االعتمادات
التخصـصـيـة

57

)International Hydrographic Organization (IHO
منظمة الهيدروغرافية الدولية

1
في جامعة الملك عبدالعزيز

االعتمادات
58

البلد

موناكو

تعريف
منظمــة الهيدروغرافيــة الدوليــة هــي منظمــة استشــارية وفنيــة حكوميــة دوليــة أنشــئت فــي عــام 1921م لدعــم
ســامة المالحــة وحمايــة البيئــة البحريــة.
يعتبر هدف المنظمة هو:
•تنسيق أنشطة المكاتب الهيدروغرافية الوطنية.
•تحقيق أكبر قدر ممكن من االتساق في المخططات والوثائق المالحية.
•اعتماد أساليب موثوقة وفعالة لتنفيذ واستغالل المساحات الهيدروغرافية.
•تطوير العلوم في مجال الهيدروغرافيا والتقنيات المستخدمة في علم المحيطات الوصفية.
الكلية/الجهة التي حصلت على االعتماد:
كلية الدراسات البحرية – برنامج المساحات البحرية.

في جامعة الملك عبدالعزيز

االعتمادات

شهادة اعتماد برنامج المساحات البحرية بكلية الدراسات البحرية.
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)College of American Pathologists (CAP
الجمعية األمريكية لعلم االمراض

2
في جامعة الملك عبدالعزيز

االعتمادات
60

البلد

أمريكا

تعريف
تعتبــر الجمعيــة األمريكيــة لعلــم األمــراض منظمــة رائــدة فــي اعتمــاد األطبــاء وأخصائيــي األمــراض ،مــن خــال تعزيــز
التميــز فــي ممارســة علــم األمــراض والطــب المخبــري فــي جميــع أنحــاء العالــم.
الكلية/الجهة التي حصلت على االعتماد:
المستشفى الجامعي  -مركز التميز البحثي في علوم الجينوم الطبي.

في جامعة الملك عبدالعزيز

االعتمادات

شهادة اعتماد مركز التميز البحثي في علوم الجينوم الطبي بالمستشفى الجامعي.

61

Royal college of physicians and surgeons of Canada
الكلية الملكية لألطباء والجراحين في كندا

3
في جامعة الملك عبدالعزيز

االعتمادات
62

البلد

كندا

تعريف
تعتبــر الكليــة الملكيــة لألطبــاء والجراحيــن فــي كنــدا هــي الرابطــة المهنيــة الوطنيــة التــي تشــرف علــى التعليــم
الطبــي للمتخصصيــن فــي كنــدا .وتقــوم باعتمــاد برامــج الجامعــات التــي تــدرب األطبــاء علــى ممارســة تخصصهــم ،
وتراقــب االمتحانــات التــي يجــب علــى الطــاب اجتيازهــا ليصبحــوا معتمديــن كأخصائييــن.
تدعــم الكليــة الملكيــة لألطبــاء والجراحيــن فــي كنــدا المعاييــر العالميــة فــي مجــال الرعايــة الصحيــة ،وقيــم التدريــب
والتطويــر المهنــي مــن خــال مشــاركة أنشــطتها التعليميــة وأدواتهــا مــع الكليــات الشــقيقة فــي البلــدان األخــرى.
وتقيــم عالقــات مــع شــركاء عالمييــن لتقديــم المســاعدة فــي توفيــر التعليــم الطبــي المتخصــص وإنشــاء أنظمــة الصحــة
المســتدامة.
الكلية/الجهة التي حصلت على االعتماد:
• المستشفى الجامعي.
• مركز المهارات والمحاكاة السريرية.

في جامعة الملك عبدالعزيز

االعتمادات

االعتماد الكندي للمستشفى الجامعي.

شهادة اعتماد مركز المهارات والمحاكاة السريرية.
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)Society for Simulation in Healthcare (SSIH
جمعية محاكاة الرعاية الصحية

4

أمريكا

في جامعة الملك عبدالعزيز

االعتمادات

تعريف
تعتبــر جمعيــة محــاكاة الرعايــة الصحيــة جمعيــة دوليــة متعــددة التخصصــات تهــدف إلــى خدمــة المجتمــع العالمــي
فيمــا يتعلــق بتحســين جــودة ممارســات الرعايــة الصحيــة .مــن خــال أكثــر مــن  3800عضــو قــوي وهــو مجتمــع دولــي مــن
المحترفيــن يدعــون إلــى محــاكاة الرعايــة الصحيــة فــي التعليــم والممارســة والبحــث.
الكلية/الجهة التي حصلت على االعتماد:
مركز المهارات والمحاكاة السريرية.

64

البلد

في جامعة الملك عبدالعزيز

االعتمادات

شهادة اعتماد مركز المهارات والمحاكاة السريرية.
65

)The Saudi Arabian chapter of the American College of Surgeons (ACS
فرع المملكة العربية السعودية للكلية األمريكية للجراحين

5
في جامعة الملك عبدالعزيز

االعتمادات
66

البلد أمريكا -
المملكة
العربية
السعودية

تعريف
الكليــة األمريكيــة للجراحيــن هــي جمعيــة علميــة وتعليميــة للجراحيــن ،تأسســت فــي عــام  1912تهــدف إلــى تحســين
جــودة الرعايــة للمريــض الجراحــي مــن خــال وضــع معاييــر عاليــة للتعليــم الجراحــي والممارســة العمليــة.
يهــدف فــرع المملكــة العربيــة الســعودية إلــى توفيــر الممارســة الســريرية عاليــة الجــودة ،لتعزيــز قواعــد الممارســة
ً
ً
وثيقــا بجهودهــم المشــتركة
ارتباطــا
األخالقيــة للجراحيــن وتعزيــز بروتوكــول اتصــال صحــي بيــن األطبــاء .ويوفــر هــذا الفــرع
لتحســين جــودة الرعايــة الجراحيــة .يســتهدف فــروع الكليــة األمريكيــة للجراحيــن  ACSلتحقيــق أهدافهــا مــن خــال إنشــاء
هيــكل تنظيمــي متيــن مــن خــال المبــادئ التوجيهيــة للحكــم القياســية للكليــة ،وتعليــم الجراحيــن الشــباب المقيميــن،
وتقديــم الخبــرات الجراحيــة ،وتعمــل فــروع الكليــة األمريكيــة للجراحيــن كحلقــة وصــل بيــن أعضــاء كليــة الجراحيــن األمريكيــة
مــن أجــل تعزيــز عالقــات أعضــاء فــروع الكليــة.
الكلية/الجهة التي حصلت على االعتماد:
مركز المهارات والمحاكاة السريرية.

في جامعة الملك عبدالعزيز

االعتمادات

شهادة اعتماد مركز المهارات والمحاكاة السريرية من الكلية األمريكية للجراحين.

67

)Association for Medical Education in Europe (AMEE
جمعية تعليم الطب في أوروبا

6

بريطانيا

في جامعة الملك عبدالعزيز

االعتمادات

تعريف
جمعيــة تعليــم الطــب فــي أوروبــا هــي منظمــة عالميــة لديهــا أعضــاء فــي  90دولــة فــي خمــس قــارات .ويشــمل
األعضــاء المعلميــن والباحثيــن واإلدارييــن ومطــوري المناهــج الدراســية والعمــداء والمقيميــن والطــاب والمتدربيــن فــي
الطــب ومهــن الرعايــة الصحيــة .تعــزز جمعيــة تعليــم الطــب فــي أوروبــا التميــز الدولــي فــي تعليم مهــن الرعايــة الصحية في
جميــع مراحــل التعليــم الجامعــي والدراســات العليــا والتعليــم المســتمر.
الكلية/الجهة التي حصلت على االعتماد:
مركز المهارات والمحاكاة السريرية.

68

البلد

في جامعة الملك عبدالعزيز

االعتمادات

شهادة اعتماد مركز المهارات والمحاكاة السريرية
من جمعية تعليم الطب في أوروبا.

69

)Maritime and Port Authority of Singapore (MPA
الهيئة البحرية السنغافورية

7

بريطانيا

في جامعة الملك عبدالعزيز

االعتمادات

تعريف
بيئيــا مزدهـ ًـرا يتألــف مــن منفذنــا العالمــي ،وخدمــات الشــحن والخدمــات
تعتبــر الهيئــة البحريــة الســنغافورية
ً
نظامــا ً
البحريــة ،حيــث يجتمــع المجتمــع الدولــي ،وحيــث تتولــد األفــكار والفــرص.
تعتبــر الهيئــة البحريــة الســنغافورية سـ ً
ـوقا نابضــة بالحيــاة وبيئــة تشــغيل مواتيــة إلجــراء األعمــال .حيــث تتكــون مــن
أكثــر مــن  140مجموعــة شــحن دوليــة عضــوة فــي هــذا الكيــان ،إلــى جانــب التركيــز العالــي لمجموعــات الشــحن الدوليــة،
تقــدم الهيئــة البحريــة الســنغافورية مجموعــة شــاملة مــن الخدمــات البحريــة التقنيــة والتجاريــة مثــل التمويــل والسمســرة
والتأميــن والمســح والخدمــات القانونيــة والتحكيميــة.
الكلية/الجهة التي حصلت على االعتماد:
كلية الدراسات البحرية  -قسم الهندسة البحرية.
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البلد

في جامعة الملك عبدالعزيز

االعتمادات

خطاب اعتماد برنامج الهندسة البحرية بكلية الدراسات البحرية.
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)The International Maritime Organization (IMO
المنظمة البحرية الدولية

8

بريطانيا

في جامعة الملك عبدالعزيز

االعتمادات

تعريف
المنظمــة البحريــة هــي وكالــة متخصصــة تابعــة لمنظمــة األمــم المتحــدة مســؤولة عــن ســامة وأمــن الشــحن ومنــع
التلــوث البحــري مــن الســفن.
وهــي هيئــة عالميــة لوضــع المعاييــر مــن أجــل الســامة واألمــن واألداء البيئــي للشــحن الدولــي .ويتمثــل دورهــا
ً
ً
ً
وفعــاال ،ويتــم تبنيــه وتنفيــذ
عــادال
األساســي فــي إنشــاء إطــار تنظيمــي لصناعــة النقــل البحــري يكــون
عالميــا.
الكلية/الجهة التي حصلت على االعتماد:
كلية الدراسات البحرية  -قسم الهندسة البحرية.
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البلد

E
MARITIME SAFETY COMMITTEE
93rd session
Agenda item 11

MSC 93/WP.3
14 May 2014
Original: ENGLISH

DISCLAIMER
As at its date of issue, this document, in whole or in part, is subject to consideration by the IMO organ
to which it has been submitted. Accordingly, its contents are subject to approval and amendment
of a substantive and drafting nature, which may be agreed after that date.

االعتمادات

في جامعة الملك عبدالعزيز

HUMAN ELEMENT, TRAINING AND WATCHKEEPING
Report of the Secretary-General to the Maritime Safety Committee on the evaluation of
information communicated pursuant to regulation I/8, paragraph 3 of the
STCW Convention, as amended
Note by the Secretary-General
1
The reports of the Secretary-General, in respect of those Parties whose reports on
independent evaluations, pursuant to regulation I/8, paragraph 3, have been considered by
the competent persons in accordance with the provisions of section A-I/7, paragraph 12 of the
STCW Code, are attached in the annex for the consideration of the Committee.
Action requested of the Committee
2
The Committee is invited to consider the attached reports with the view to confirming
that the information provided by the STCW Parties concerned pursuant to STCW regulation I/8,
demonstrates that full and complete effect is given by them to the provisions of the
STCW Convention, as amended.
***

I:\MSC\93\WP\3.doc
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.شهادة اعتماد برنامج الهندسة البحرية بكلية الدراسات البحرية
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االعتمادات
المــــهــنـــيــة

75

)Council of Occupational Education (COE
مجلس التعليم المهني

1

أمريكا

في جامعة الملك عبدالعزيز

االعتمادات

تعريف
مجلــس التعليــم المهنــي ( )COEهــو هيئــة اعتمــاد دوليــة لمؤسســات التعليــم العالــي المعتــرف بهــا .تم انشــاؤ كجزء
مــن الرابطــة الجنوبيــة للكليــات بالواليــات المتحــدة .ثــم أصبــح مجلس مســتقل في عــام 1995م.
يقــوم مجلــس التعليــم المهنــي بمنــح االعتمــاد لمؤسســات التعليــم غيــر المؤهلــة لدرجــة علميــة وللمؤسســات
التعليميــة المانحــة درجــات الزمالــة المهنيــة ومؤسســات التعليــم الفنــي مــا بعــد الثانويــة.
الكلية/الجهة التي حصلت على االعتماد:
كلية المجتمع بجدة :
•برنامج الشبكات.
•برنامج الرسم الجرافيكي.
•برنامج المحاسبة.
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البلد

•برنامج التأمين.
•برنامج التسويق.
•برنامج المبيعات.

في جامعة الملك عبدالعزيز

االعتمادات

شهادة اعتماد برامج كلية المجتمع بجدة.

77

Microsoft IT Academy
أكاديمية مايكروسوفت

2

البلد

أمريكا

في جامعة الملك عبدالعزيز

االعتمادات

تعريف
تســاعد أكاديمية مايكروســوفت لتكنولوجيا المعلومات ،التي أعيدت تســميتها «أكاديمية مايكروســوفت للتخيل»
محترفــي األعمــال علــى صقــل المهــارات التــي يحتاجــون إليهــا ليظلــوا قادريــن علــى المنافســة فــي بيئــات عمــل ديناميكيــة
تعتمــد علــى التكنولوجيا.
تتعــاون مايكروســوفت مــع الطــاب واألكاديمييــن والــوكاالت الحكوميــة والصناعيــة لتوفير أعمال الــدورة التكميلية
التــي تعــد مبتكــري التكنولوجيــا فــي الغد للتحديــات المقبلة.
الكلية/الجهة التي حصلت على االعتماد:
كلية المجتمع بجدة  -برامج تقنية المعلومات.

78

في جامعة الملك عبدالعزيز

االعتمادات

شهادة مايكروسوفت لبرنامج تقنية المعلومات بكلية المجتمع بجدة.
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International Council of Electronic Commerce Consultants
)(EC-Council
المجلس الدولي لالستشاريين في التجارة اإللكترونية

في جامعة الملك عبدالعزيز

االعتمادات

3

بريطانيا

تعريف
يعتبــر المجلــس الدولــي لالستشــاريين فــي التجــارة اإللكترونيــة هيئــة مهنيــة لالعتمــاد .وتعتبــر الشــهادة األكثــر شــهرة
لديه هي شــهادة القراصنة األخالقيين المعتمدين .كما أنها تدير سلســلة من مؤتمرات عن أمن تكنولوجيا المعلومات.
الكلية/الجهة التي حصلت على االعتماد:
كلية المجتمع بجدة  -برامج التجارة اإللكترونية.
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البلد

في جامعة الملك عبدالعزيز

االعتمادات

شهادة اعتماد برامج التجارة اإللكترونية بكلية المجتمع بجدة.

81

Cisco Networking Academy
أكاديمية سيسكو للشبكات

4

أمريكا

في جامعة الملك عبدالعزيز

االعتمادات

تعريف

عامــا ســاهمت أكاديميــة سيســكو للشــبكات فــي تغييــر حيــاة مــا يزيــد عــن  8مالييــن مــن الطــاب
علــى مــدار ً 20
فــي  180بلـ ًـدا عــن طريــق توفيــر التعليــم والتدريــب الفنــي والتوجيــه المهنــي.

منــذ عــام 1997م ،تعمــل أكاديميــة سيســكو للشــبكات  Cisco Networking Academyعلــى تحقيــق هــدف
واحــد :تعزيــز المهــارات التقنيــة ومهــارات ريــادة األعمــال التــي يحتــاج إليهــا األشــخاص والمعلمــون والشــركات لتغييــر
العالــم نحــو األفضــل.
الكلية/الجهة التي حصلت على االعتماد:
كلية المجتمع بجدة  -برامج الشبكات.
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في جامعة الملك عبدالعزيز

االعتمادات

This award is presented to

King Abdulaziz University (Jeddah Community College)
- CA
For FIVE YEARS of active participation and service in Cisco Networking Academy®.

Award date: 2018
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Omar Shaban, Director of Global Operations
Cisco Networking Academy

.شهادة اعتماد برامج الشبكات بكلية المجتمع بجدة

Cambridge international examinations
اختبارات كامبردج الدولية

5

بريطانيا

في جامعة الملك عبدالعزيز

االعتمادات

تعريف
اختبــارات كامبــردج الدوليــة هــي هيئــة دوليــة تقــدم مؤهــات دوليــة مــن خــال اجــراء امتحانــات إلــى 10000
مؤسســة تعليميــة فــي أكثــر مــن  160دولــة.
اختبــارات كامبــردج الدوليــة تؤهــل طــاب المرحلــة االبتدائيــة حتــى المرحلــة الثانويــة ومــا قبــل الجامعــة بمــا لهــا مــن
ســمعة عاليــة التميــز لكونــه إعــداد ممتــاز لطــاب الجامعــات .إن مؤهــات مثــل  Cambridge IGCSEو Cambridge
 O Levelو  Cambridge International AS & A Levelو  Cambridge Pre-Uمعتــرف بهــا مــن قبــل الجامعــات
وأصحــاب العمــل فــي جميــع أنحــاء العالم،كمــا تقــدم مؤهــات التنميــة المهنيــة.
الكلية/الجهة التي حصلت على االعتماد:
كلية المجتمع بجدة  -برامج تقنية المعلومات.
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البلد

Cambridge International Examinations

االعتمادات

في جامعة الملك عبدالعزيز

validates Talal Abu-Ghazaleh Organization
for the delivery of the

International Diploma in IT Skills
and recognizes
JEDDAH COMMUNITY COLLEGE KING ABDULAZIZ
UNIVERSITY
JEDDAH- SAUDI ARABIA
Centre Number TAGSA917
as being a Centre for the delivery of the programme

January 2014
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.شهادة كامبردج لبرنامج تقنية المعلومات بكلية المجتمع بجدة

)The chartered institute of marketing (CIM
معهد التسويق المعتمد ()CIM

6
في جامعة الملك عبدالعزيز

االعتمادات
86

البلد

بريطانيا

تعريف
علــى مــدى أكثــر مــن  100عــام يعتبــر معهــد التســويق المعتمــد ( )CIMالجهــة التســويقية اإلحترافيــة الرائــدة فــي
العالــم التــي تضــم أكثــر مــن  28000عضـ ًـوا فــي جميــع أنحــاء العالــم  ،بمــا فــي ذلــك أكثــر مــن  3000جهــة تســويق معتمــدة.
الكلية/الجهة التي حصلت على االعتماد:
كلية المجتمع بجدة  -برنامج التسويق.

في جامعة الملك عبدالعزيز

االعتمادات

شهادة اعتماد برنامج التسويق بكلية المجتمع جدة.
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Certiport Authorized testing Center
مركز سيرتيبور المعتمد لالختبارات

7
في جامعة الملك عبدالعزيز

االعتمادات
88

تعريف

البلد

أمريكا

تأســس مركــز ســيرتيبور المعتمــد لالختبــارات  Certiportعــام 1997م وهــو اآلن مركــز رائــد فــي خدمــات تطويــر
وتقديــم االختبــارات وخدمــات إدارة البرامــج .يتــم تقديــم امتحانــات  Certiportعبــر شــبكة واســعة تضــم أكثــر مــن 14000
مركــز اختبــار معتمــد مــن  Certiportحــول العالــم.
تقــدم  Certiportأكثــر مــن ثالثــة مالييــن اختبــار كل عــام مــن خــال أســواق التكنولوجيــا الثانويــة ،ومــا بعــد الثانويــة،
فــي  148دولــة و  26لغــة .تعمــل  Certiportمــع مانحــي الشــهادات الرائديــن فــي هــذا المجــال لتقديــم برامجهــم بنجــاح
إلــى الســوق .مــن خــال مجموعــة متنوعــة مــن البرامــج ذات الشــهادات علــى ســبيل المثــال:
•أخصائي Microsoft® Office
•برنامج Microsoft® Technology Associate
• ُمعلم معتمد من Microsoft
الكلية/الجهة التي حصلت على االعتماد:
كلية المجتمع بجدة.

في جامعة الملك عبدالعزيز

االعتمادات

      



شهادة اعتماد كلية المجتمع بجدة كمركز اختبارات معتمد.
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Charted Insurance Institute
المعهد المعتمد للتأمين

8

بريطانيا

في جامعة الملك عبدالعزيز

االعتمادات

تعريف
المعهــد المعتمــد للتأميــن ( )CIIهــو هيئــة مهنيــة لمهنــة التأميــن والتخطيــط المالــي .لديــه «المعاييــر اإلحترافيــة
المهنيــة لتعزيــز الثقــة فــي قــوة وكفــاءة ونزاهــة المؤسســات المانحــة للدرجــات األكاديميــة .حيــث تلــزم أعضاؤهــا البالــغ
عددهــم  125000مؤسســة بالمعاييــر المهنيــة العاليــة مــن خــال الحفــاظ علــى التطويــر المهنــي المســتمر واإللتــزام
األخالقــي والمهنــي.
الكلية/الجهة التي حصلت على االعتماد:
كلية المجتمع بجدة – برنامج التأمين.
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البلد

في جامعة الملك عبدالعزيز

االعتمادات

شهادة اعتماد برنامج التأمين بكلية المجتمع بجدة.
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)The Association of Chartered Certified Accountants (ACCA
جمعية المحاسبين القانونيين المعتمدين

8
في جامعة الملك عبدالعزيز

االعتمادات
92

البلد

بريطانيا

تعريف
لــدى جمعيــة المحاســبين القانونييــن المعتمديــن  17شــراكة مــع هيئــات المحاســبة الوطنيــة فــي جميــع أنحــاء العالــم
والتــي تســمح للمتدربيــن بالتأهــل باســتخدام بنيــة معاييــر التأهيــل التي تضعهــا جمعية المحاســبين القانونيين المعتمدين.
تعمــل جمعيــة المحاســبين القانونييــن المعتمديــن مــع هيئــات المحاســبة فــي قبــرص ومــاوي وبوتســوانا وزامبيــا إلنشــاء
برامــج التطويــر المهنــي المســتمر المشــتركة .وتقــدم جمعيــة المحاســبين القانونييــن المعتمديــن علــم المحاســبة الماليــة
والمحاســبية والقيــم المهنيــة واألخالقيــة عبــر القطاعــات الالزمــة فــي جميــع المنظمــات وكل الصناعــات.
لــدى جمعيــة المحاســبين القانونييــن المعتمديــن أكثــر مــن  200000عضــو مؤهــل بشــكل كامــل و  486000طالــب
طلبــا للمســاءلة  -وهــم
فــي جميــع أنحــاء العالــم .فهــي مــن بيــن أفضــل المحاســبين المؤهليــن فــي العالــم وأكثرهــم ً
يعملــون فــي قطاعــات االقتصــاد وإدارة األعمــال.
الكلية/الجهة التي حصلت على االعتماد:
كلية المجتمع بجدة – برنامج المحاسبة.

االعتمادات

في جامعة الملك عبدالعزيز

This is to certify that

King Abdul Aziz University
Community College
has been awarded

SILVER LEARNING PARTNER
status and is actively working in partnership
with ACCA towards Gold approval
Approval valid until 2 August 2017

Dr Mary Bishop
Director of Learning

93

شهادة اعتماد جمعية المحاسبين القانونيين المعتمدين
.لبرنامج المحاسبة بكلية المجتمع بجدة

