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تعليمات ومعايير اعتماد   عام  ةااإطار ا مشتر  برامج ا
سنة 10رقم ) مادة ) 2010(  فقرتين )أ، ك( من ا صادرة بموجب ا  ( 7ا

ي رقم ) عا تعليم ا سنة 20من قانون هيئة اعتماد مؤسسات ا   وتعدياته 2007( 

 

مادة )    (1ا

ات  ر ر ا   ااعتماا   تسمى هذه التعليمات " ااطار العام لتعليمات ومعاايي   ( " ويعما  هااا 2010( لساةر  10لبا ام  الم
 صدرها.إاعتباراً من تاريخ 

 

م  (2ادة )ا

 :ير حيثما ور ت المعاني المخصصر لاا أ ناه ما ل  تدل الق يةر على غي  ذلكتيكون للكلمات والعبارات اآ 
ت ك   علاي  عاالي  أر نيارر أر نيار( أو  أر نيررأةةبيار( هموةا  : هو الب نام  الاذ  تتاولى تةذياذه ماتساات ت   الب نام  الم

 ااتذا يات الموافق علياا من مجلس التعلي  العالي ويا   إلى الحصول على  رةر علمير.
ات ك فاي تةذياذ الب ناام   : جامعر المستضيذر ال  هي ماتسر التعلاي  العاالي ادر نيار المعتمادق وفاق القاوانين الةافاذق التاي ت

ت ك.  الم

مادة               ( 3) ا

ت ك مع ماتسر تعلي  عالي أةةبير أن تكون هذه الماتسر:                ت ط للموافقر على الب نام  الم  ي
 معت ف هاا من  ب  وزارق التعلي  العالي والبحث العلمي. -1
 ذات تمعر أ ا يمير م مو ر ومدرةر ضمن التصةيذات العالمير. -2
 ع ين تةر. مضى على تأتيساا أ ث  من -3

 المختصر في هلدها. جااتحاصلر على ت خيص واعتما  من ال -4

مادة )    (4ا

 يج  أن تحص  الماتسر المستضيذر على ت خيص للب نام   ب  البدء في تةذيذه.  

مادة )               ( 5ا

ت  ر هين ماتسات تعلي  عالي أر نير تحد  ااتذا ير الماتسر المست  ضيذر.في حالر الب ام  الم
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مادة )  (6ا

ت ك أتس القبول المعتمدق من مجلس التعلي  العالي ادر ني.   يطبق على الب نام  الم

مادة )          (7ا

اات ك هكافاار القاا ارات المتعلقاار هالب نااام  الصااا رق عاان  ااار ر فااي تةذيااذ الب نااام  الم مجلااس  تلتاا م الماتساار ادةةبياار الم
 يئر اعتما  ماتسات التعلي  العالي.التعلي  العالي وه

مادة )          (8ا

اعار الماتساار المستضايذر والماتسارر الماتسااات   ات ك خات  و ااا ق التااي تماةة لطلبار الب نااام  الم يجا  أن تحما  ال
 ادخ ى وتو يع رؤتاء هذه الماتسات.

مادة )           (9ا

ت ك مع ماتسر                ات ك معتماداً مان ةااات ااعتماا  ال تامير فاي في حالر الب نام  الم أةةبير، يجا  أن يكاون الب ناام  الم
الب نام  حديثًا، وفي هذه الحالر يج  اعتما ه من  ب  هذه الجاات خال عامين من  ذا  انإ ولر الماتسر ادةةبير إا 

 هدء التدريس فيه.

مادة )                    (10ا

ت  ر ضمن الطا ر ااتتيعاهير العامر للماتسر ادر نير المستضايذر لجمياع أغا ا   -أ     يحتس  عد  طلبر الب ام  الم
 ااعتما .

ت ك ها    -ب *  ( طالبًا".60تحديد الطا ر ااتتيعاهير القصوى لب نام  الدراتات العليا الم

مادة )                   (11ا

ت  ر مو عر موا ع تةذيذ الب نام .تحد  ااتذا                    ير المةظمر للب ام  الم

مادة )                   (12ا

ات ك مان  با  أعضااء هيئار التادريس العااملين فاي 50يج  أن يت  تةذياذ                   % علاى اد ا  مان الخطار الدراتاير للب ناام  الم
  . ب  الايئروحس  ال ت  اد ا يمير المحد ق من  الماتسر ادةةبير

( تمممممممممم     359/26/2010بموجممممممممممس امممممممممم)ا     مممممممممم  ال   مممممممممم   امممممممممم     (10الممممممممممم      تمممممممممم  ت مممممممممم    *
29/12/2010 
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مادة )                    (13ا

ت  ر.لتقوم هيئر اعتما  ماتسات التعلي  العالي هوضع معايي  اعتما  خاص                     لب ام  الم

مادة )                 (14ا

ات  ر القاحمار حاليااً هاين ماتساات تعلاي  عاالي                   يت  ادخذ هاذه التعليمات في حال تجديد ااتذا ياات المةظمار للبا ام  الم
 أر نير وماتسات أخ ى.

 ةـامـام عـأح

مادة )  (15ا
اطات والخدمات الط المو عتخصص أر    اهير في الجامعر.وما عليه من م افق لأغ ا  اد ا يمير والعلمير والة

 
مادة )  (16ا

مستقبلير لتوفي  أعضاء الايئر التدريسير وضمان وةو  العد  الكافي مةا  في    تخصص  اً خططالمستضيذر جامعر التضع 
 حس  معايي  ااعتما  الخاص لك  تخصص.

 
مادة )  (17ا

ات كا يت  الةظ  في طل  رفع الطا ر ااتتيعاهير د  مخالذاات أو غ اماات  ى الجامعار المستضايذرعلاإذا  اان    ه نام  م
 .خالذر أو  فع الغ اماتمللايئر لحين إزالر تلك 

 

مادة )  (18ا
 يبت مجلس الايئر في أير أمور ل  ي   هاا نص في هذه التعليمات.

 

مادة )  (19ا
 تلغي هذه التعليمات أير نصوص أو   ارات تاهقر تتعار  معاا.

 
مادة )   (20ا

 .2010ر3ر1( تاريخ  2010ر7ر53ليمات والمعايي  هموة    ار مجلس هيئر ااعتما  ر    صدرت هذه التع
 


	الإطار العام لتعليمات ومعايير اعتماد البرامج المشتركة

