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اقبة تعليمات بالتشريعات  التزام مؤسسات التعليم العالي مدى مر

 املتعلقة بالتعليم العالي ومعايير االعتماد

 (:1) املادة

سمى هذه التعليمات )تعليمات مراقبة 
ُ
بالتعليم العالي ومعايير االعتماد( املعدلة بموجب قرار  التزام مؤسسات التعليم العالي بالتشريعات املتعلقة مدى ت

 إلى الفقرتين )23/6/2021( بتاريخ 454/23/2021)رقم مجلس الهيئة 
ً
( 20( من قانون هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي رقم )7، س( من املـادة )أاستنادا

 .تعديالتهو  2007لسنة 

 (:2) املادة

ل القرينة على غير ذلك: يكون للكلمات والعبارات اآلتية حيثما وردت في هذه التعليمات املعاني املخصصة لها   أدناه ما لم تدَّ

 وضمان جودتها. العالي هيئة اعتماد مؤسسات التعليم الهيئـــــة:

  .مجلس الهيئة املجلـــس:

 .جلس املرئيس  الرئيـــــس:

املؤسسات التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي في اململكة سواء كانت جامعات أو كليات جامعية أو كليات جامعية  التعليم العالي: مؤسسات

 .متوسطة، أو غيرها

 لكة.التعليم العالي والبحث العلمي في املم مرخصة من مجلسمؤسسة رسمية أو خاصة تمنح درجة جامعية،  الجامعـــــة:

تمنح درجة البكالوريوس )و/أو( دراسات عليا في تخصص أو أكثر  التي  غيرها( لتعليم العالي )كلية جامعية، أكاديمية، معهد أوامؤسسة  الكلية الجامعية:

 جامعة. واحد من حقول املعرفة أو حقلين من حقول التخصص املتداخلة، وال تندرج تحت مظلة أي ضمن حقل من تخصص

املتوسط بعد الثانوية العامة أو ما يعادلها، وال تقل مدة الدراسة في الكلية  تمنح درجة الدبلوم التي لتعليم العاليمؤسسة ا الجامعية املتوسطة:الكلية 

 .دراسيتين، وال تزيد عن ثالث سنوات الجامعية املتوسطة عن سنتين

 (:3) املادة

والقرارات الصــادرة من مجلس  مؤســســات التعليم العالي وضــمان التزامها بكل التشــريعات واملعايير وا ســس أداء راقبةمل وضــآ يلية تهدف هذه التعليمات إلى 

 ذات العالقة. التعليم العالي ومجلس الهيئة

 :(4املادة )

الطاقة االســـــتيعابية الخاصـــــة، ومتابعة الطاقة االســـــتيعابية العامة، ورفآ  يشـــــمل االعتماد الوارد في هذه التعليمات االعتماد العام واالعتماد الخاف، ورفآ

 .العالي االعتماد العام والخاف في مؤسسات التعليم
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 (:5املادة ) 

 ملعايي
ً
 :تكون إجراءات االعتماد وفق اآلتيف ر االعتماد العام واالعتماد الخالغايات تطبيق هذه التعليمات، وتنفيذا

العام واالعتماد الخاف وطلبات رفآ الطاقة االستيعابية العامة والطاقة االستيعابية  يجوز أن تتقدم مؤسسات التعليم العالي بطلبات االعتماد .أ

 الخاصة على مدار العام الدراس ي الجامعي.

 و،ناًء على تنســـــــــــيب الرئيس، لجان املتابعة ملعايير .ب
ً
االعتماد العام والخاف للتأكد من التزام مؤســـــــــــســـــــــــات التعليم العالي  ُيشـــــــــــكل املجلس ســـــــــــنويا

العام الدراســــــــــــ ي،  وقراراته ومدى التزامها با نظمة والتعليمات، وقرارات املجلس خالل الفصــــــــــــل ا ول من ت الناظمة للتعليم العاليبالتشــــــــــــريعا

التعليم العالي لشروط االعتماد في أي وقت من السنة  اتتحقيق مؤسس و،ناًء على تنسيب الرئيس، تشكيل لجنة للتأكد من استمرار ،وللمجلس

 الدراسية.

  م الجهازيقو  .ج
ً
 لبرنامج خاف ُيعدُّ لهذه الغاية الفني في الهيئة بتنفيذ املتابعة اإلدارية واملالية لتطبيق معايير االعتماد سنويا

ً
 .وفقا

 :(6املادة )

 .املوقآ اإللكتروني للهيئة على التي يراها مناسبة بما في ذلك وضعها  يحدد املجلس القرارات الصادرة القابلة للنشر ذات العالقة باالعتماد وفق الطريقة 

  :(7املادة )

 بما يلي: ، عند التقدم بطلبات االعتماد العام والخاف،تلتزم الجامعات أو الكليات الجامعية

القرارات وفق تطبيق التعلم اإللكتروني الكــــامــــل عن بعــــد بنوعيــــه املتزامن وغير املتزامن ومكونــــاتــــه ونمــــاذجــــه على نحو فــــاعــــل في املســــــــــــــــاقــــات  .1

 .والتشريعات النافذة

 .القرارات والتشريعات النافذةوفق تطبيق التعلم املدمج بشكلية الوجاهي واإللكتروني عن بعد ومكوناته ونماذجه في املساقات  .2

  :(8املادة )

 النافذة لديها. التعليم العالي بتزويد الهيئة بجميآ القوانين وا نظمة والتعليمات اتتلتزم مؤسس .أ

التعليم العالي بتزويد الهيئة في بداية كل فصــل دراســ ي بأســماء أعئــاء هيئة التدريس ومؤهالتهم والنصــاب التدريهــ ي لكل م هم،  اتتلتزم مؤســســ .ب

 فيها أسماء املواد وأعداد الطلبة املسجلين في
ً
 .ومواعيدها ومدرسيها كل تخصص إضافة إلى نسخة من البرنامج الدراس ي موضحا

 بإعالم الهيئة بأية تغيرات تطرأ على برامجها أو خططها أو أعئاء الهيئة التدريسية فيها. التعليم العالي اتتلتزم مؤسس .ج

 :(9املادة )

 الطاقة  على املتجاوزين الطلبة جميآ عن الدراســـــــية الرســـــــوم ضـــــــع  تســـــــاوي  على مؤســـــــســـــــات التعليم العالي مالية بفرض غرامةاملجلس يقوم  .أ

 .الهيئة مجلس من واملقرة املحددة الخاصة االستيعابية الطاقة أو العامة االستيعابية

وتعديالته، بشـــــــــــأن أي  2007لســـــــــــنة  (20) ( من قانون هيئة االعتماد رقم14إيقاع العقو،ة املناســـــــــــبة املنصـــــــــــوف عليها في املادة )ب م املجلسو يق  .ب

 ، ويحق للمجلس تشكيل لجنة تحقيق )إذا اقتض ى ا مر ذلك(. على مؤسسات التعليم العالي مخالفه

، وللمجلس تحديد حســـب معايير االعتماد الخاف من اعئـــاء هيئة التدريسالحد االدنى  توفر   عدمحال  بفرض غرامة مالية في  جلس امليقوم  .ج

 قيمة الغرامة.
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  :(10املادة ) 

 مالية غرامات عقو،ات أو عليها كان إذا جامعة أو كلية جامعية  ي الخاصــــة أو العامة االســــتيعابية الطاقة  أو رفآ الخاف االعتماد طلب في النظر يتم ال

 .إزالتها تاريخ من ا قل على واحد دراس ي مرور فصل  بعد إال الطلبات بهذه ال ينظر املخالفات تلك تكرار حال وفي صادرة عن املجلس،

 :(11املادة )

 يبت املجلس في أية أمور لم يرد بها نص في هذه التعليمات.

 :(12املادة )

 .التعليمات أية نصوف أو قرارات سابقة تتعارض معهاتلغي هذه 

  :(13املادة )

 . 23/6/2021( بتاريخ 454/23/2021رقم )صدرت هذه التعليمات بموجب قرار مجلس الهيئة 

  

 

 

 

 


