
 

 معايير االعتماد االولي واالعتماد النهائي للتخصصات األكاديمية

( من قانون هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي رقم 7صادرة باالستناد إلى الفقرتين )أ، ك( من المادة )وال
 وتعديالته 2007( لسنة 20)

 

 واالعتماد النهائي للتخصصات األكاديمية: تسمى هذه التعليمات " تعليمات معايير االعتماد االولي (1المادة )
( 20( من قانون هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي رقم )7صادرة باالستناد إلى الفقرتين )أ، ك( من المادة )وال

 " (12/7/2017( تاريخ )258/25/2017) رقموبموجب قرار مجلس الهيئة  وتعديالته 2007لسنة 

 

يتم تطبيق معايير االعتماد و  في الهيئة حالياالمعمول بها  االعتماد)هي معايير (: معايير االعتماد االولي 2المادة )
 االولي عند استحداث التخصص(

 أهداف البرنامج .1
 الخطة الدراسية .2
 الهيئة التدريسيةأعضاء  .3
 الطلبة .4
 الطاقة االستيعابية .5
 والتجهيزاتالمرافق  .6

 وجدت( المختبرات والمشاغل )إن .1
 التجهيزات واألدوات والوسائل التعليمية .2
 الكوادر المساعدة .3
 المكتبة .4



 ...(عياده طبيه,انترنت, مطاعم,كافتيريا مالعب،الخدمات الطالبية ) .5
 مكاتب أعضاء هيئة التدريس .6
 قاعات التدريس .7

 متطلبات عامه .7

 

 

 

 

 

 

منح االعتماد النهائي عند تخريج فوج واحد على  يتمهي معايير جودة و ) (: معايير االعتماد النهائي3المادة )
  (:معايير التاليةلل باإلضافة وبعد التأكد من تطبيق المؤسسة لمعايير االعتماد االولي األقل

 البرامج األكاديمية .1
 

 :عناصر المعيار
 الخطة الدراسية لبرنامج البكالوريوس .1
 تقويم أداء الطلبة .2

 الطلبة عمليات التعليم والتعلم واليات تقييم .أ
 تقدم الطلبة وتحصيلهم في المناهج والبرامج الدراسية .ب

 عمليات تطوير البرنامج .3
 عمليات تقويم البرنامج ومراجعته .4



 
 البحث العلمي واإليفاد واإلبداعات .2

  :عناصر المعيار
 البحث العلمي. .1
 اإليفاد. .2
 اإلبداع. .3

 
 المصادر المالية والمادية والبشرية .3

  :عناصر المعيار
 المالّية.المصادر  .1
 المصادر المادّية .2
 المصادر البشرية. .3

 
 الطلبة .4

  :عناصر المعيار

 سياسات القبول وأعداد الطلبة .1
 اإلرشاد األكاديمي  .2
 الخدمات الطالبية .3
 متطلبات التخرج .4
 سياسات انتقال الطالب ومعادلة المساقات  .5
 متابعة الخريجين .6

 إدارة ضمان الجْودة والتحسين المستمر .5
 عناصر المعيار 

 االلتزام بتحسين الجودة في البرنامج  .1



 إدارة عمليات ضمان الجودة .2
 استخدام مؤشرات االداء والمعايير المرجعية .3

 نواتج التعلم .6

 قياس عناصر هذا المعيار من خالل امتحان الكفاءة الجامعية


