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 لبرامج المشتركةااإلطار العام لتعليمات ومعايير اعتماد  
 ( 7الصادرة بموجب الفقرتين )أ، ك( من المادة ) 0101( لسنة 01رقم )

  وتعديالته 0117( لسنة 01من قانون هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي رقم )

 

   (0المادة )

( " مرعما  هااا 0101( لساةر  01لباااع  المتاتا ر ر ا   اتسمى هذه التعليمات " االطار العام لتعليماات مععااريا امتماا   
 صدرها.إامتباراً عن تاررخ 

 

 (0ادة )الم

 :القارةر ملى غيا ذلكير حيثما مر ت المعاني المخصصر لاا أ ناه عا ل  تدل تركون للكلمات مالعبارات اآل 
: هو الباناع  الاذ  تتاولى تةذياذه عاتساات تعلاي  ماالي  أر نيارة أر نيار( أم  أر نيرةأمةبيار( هموما     الباناع  المتتاك  

 االتذا يات الموافق ملياا عن عجلس التعلي  العالي مرا   إلى الحصول ملى  رمر ملمير.
العاالي ارر نيار المعتمادف مفاق القاوانين الةافاذف التاي تتاتاك فاي تةذياذ البانااع  هي عاتسر التعلاي   : جاععر المستضيذر ال 

 المتتاك.

 ( 3) المادة             

 رتتاط للموافقر ملى الباناع  المتتاك عع عاتسر تعلي  مالي أمةبير أن تكون هذه الماتسر:               
 لمي.ععتاف هاا عن  ب  مزارف التعلي  العالي مالبحث الع -0
 ذات تمعر أ ا رمير عاعو ر معدرمر ضمن التصةيذات العالمير. -0
 عضى ملى تأتيساا أ ثا عن متارن تةر. -3

 المختصر في هلدها. جااتحاصلر ملى تاخيص مامتما  عن ال -4

 (4المادة )  

 رج  أن تحص  الماتسر المستضيذر ملى تاخيص للباناع   ب  البدء في تةذيذه.  

 ( 5المادة )             

 في حالر البااع  المتتا ر هين عاتسات تعلي  مالي أر نير تحد  االتذا ير الماتسر المستضيذر.
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 (6المادة )

 رطبق ملى الباناع  المتتاك أتس القبول المعتمدف عن عجلس التعلي  العالي ارر ني. 

 (7المادة )        

عجلااس  تلتاا م الماتساار ارمةبياار المتااار ر فااي تةذيااذ الباناااع  المتااتاك هكافاار القاااارات المتعلقاار هالباناااع  الصااا رف ماان 
 التعلي  العالي مهيئر امتما  عاتسات التعلي  العالي.

 (8المادة )        

رجا  أن تحما  التااا ف التااي تماةة لطلبار الباناااع  المتاتاك خات  مةاعار الماتساار المستضايذر مالماتسارة الماتسااات  
 ارخاى متو يع رؤتاء هذه الماتسات.

 (9المادة )         

االمتماا  الاتامير فاي في حالر الباناع  المتتاك عع عاتسر أمةبير، رجا  أن ركاون البانااع  المتاتاك ععتماداً عان مااات               
الباناع  حدرثًا، مفي هذه الحالر رج  امتما ه عن  ب  هذه الجاات خالل ماعين عن  ذا  انإ ملر الماتسر ارمةبير إال 

 هدء التدررس فيه.

 (01المادة )                  

رحتس  مد  طلبر البااع  المتتا ر ضمن الطا ر االتتيعاهير العاعر للماتسر ارر نير المستضايذر لجمياع أغااا   -أ    
 االمتما .

 ( طالبًا".61تحدرد الطا ر االتتيعاهير القصوى لباناع  الدراتات العليا المتتاك ها    -ب *

  (00المادة )                

 تحد  االتذا ير المةظمر للبااع  المتتا ر عو عة عوا ع تةذيذ الباناع .                 

  (00المادة )                

ملاى ار ا  عان الخطار الدراتاير للبانااع  المتاتاك عان  با  أمضااء هيئار التادررس العااعلين فاي  %51رج  أن رت  تةذياذ                  
  .محس  الات  ار ا رمير المحد ف عن  ب  الايئر الماتسر ارمةبير

( تمممممممممم     359/06/0101بموجممممممممممس امممممممممم)ا     مممممممممم  ال   مممممممممم   امممممممممم     (01الممممممممممم      تمممممممممم  ت مممممممممم    *

09/00/0101 
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   (03المادة )                

 المتتا ر.لبااع  لتقوم هيئر امتما  عاتسات التعلي  العالي هوضع ععاريا امتما  خاص                   

 (04المادة )               

رت  ارخذ هاذه التعليمات في حال تجدرد االتذا ياات المةظمار للباااع  المتاتا ر القاحمار حاليااً هاين عاتساات تعلاي  ماالي                  
 أر نير معاتسات أخاى.

 ةـامـام عـأحك

 (05المادة )
 ار ا رمير مالعلمير مالةتاطات مالخدعات الطالهير في الجاععر.معا مليه عن عاافق لألغاا   المو عتخصص أر  

 
 (06المادة )

عستقبلير لتوفيا أمضاء الايئر التدررسير مضمان ممو  العد  الكافي عةا  في    تخصص  اً خططالمستضيذر جاععر التضع 
 حس  ععاريا االمتما  الخاص لك  تخصص.

 
 (07المادة )

عخالذاات أم غااعاات  ى الجاععار المستضايذرإذا  اان ملا   هاناع  عتاتاكال رت  الةظا في طل  رفع الطا ر االتتيعاهير ر 
 .خالذر أم  فع الغااعاتعللايئر لحين إزالر تلك 

 

 (08المادة )
 ربت عجلس الايئر في أرر أعور ل  را  هاا نص في هذه التعليمات.

 

 (09المادة )
 التعليمات أرر نصوص أم  اارات تاهقر تتعار  ععاا.تلغي هذه 

 
  (01المادة )

 .0101ة3ة0( تاررخ  0101ة7ة53صدرت هذه التعليمات مالمعاريا هموم   اار عجلس هيئر االمتما  ر    
 


