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The following principles Adopt as the head of the list Which was 
developed by The Union of Arabic Universities and Institutes in 
Europe and is committed to principles of this list and all members of 
the university registered in the Federation. And monitoring and 
verification of the application of those principles and strictly adhered 
in a timely and regular basis or as deemed necessary. These guidelines 
are as follows:  

  
 المعاهد  المبادئ اآلتية بوصفها الئحة رئيسة تم وضعها من قبل اتحاد  الجامعات وُتعتمد

العربية في أوروبا ويلتزم بهذه الالئحة ومبادئها جميع األعضاء من الجامعات المسجلة في 
ويجري الرصد والتحقق من تطبيق تلك المبادئ وااللتزام بها بدقة في الوقت . االتحاد

وهذه المبادئ التوجيهية تتمثل في . ل دوري أو حسبما تقتضيه الضرورةالمناسب وبشك
  :اآلتي

 
 بطلب تحريري  أو معهد أو مرآز للبحوث العلميةأن تتقدم آل آلية أو جامعة . 01 

  .للعضوية في االتحاد
جداول بالمقررات والمناهج الدراسية وغيرها من : أن ترفق بطلبها مواد مناسبة مثل  .02

 ... مية المشابهة بغرض التقييمالوثائق الرس
يمكن لالتحاد أن يقوم بزيارة ميدانية ألي جامعة أو آلية تتقدم لالنتساب إليه وذلك   .03

 .  أو المعهدعلى نفقة  الجامعة أو الكلية
يجري اعتماد أول لمدة ثالث سنوات قابلة للتجديد وفي ضوء مزيد من التقييم   .04

وز وقف االعتماد إذا وجد االتحاد خروجا من والمراجعة في نهاية مدة االعتماد، يج
 . العضو على المبادئ الموجهة للتعليم العالي ورصانته، ولقواعد وأنظمة االتحاد

يجري استشارة لجنة من المختصين، وبغض النظر عن عضويتهم في االتحاد أم ال،   .05
 . عتمدةللمساعدة في تقييم ومراجعة االلتزام بمبادئ التعليم العالي وضوابطه الم

يلزم وجود هيأة تدريس في الجامعات األعضاء ويجب أن يحمل أعضاء هيأة   .06
التدريس الدرجات العلمية المناسبة الموظفة في التدريس والبحث العلمي 

، وتكون نسبة حملة شهادات الماجستير إلى الدآتوراه ال تتجاوز واالستشارة
 ... %20الـ



على سبيل (لبرنامج الذي يشرف عليه ويجب أن يحمل األستاذ درجة أعلى من ا  .07
المثال فقط درجة األستاذ واألستاذ المساعد من حملة شهادة الدآتوراه هو من يحق له 

 ).ة الماجستيرشهاداإلشراف على طالب يروم نيل 
 :أما  المؤهالت المطلوبة لحصول الطالب على شهادة جامعية فهي  .08

وس يمكن قبول الطلبة الحاصلين على للدخول للجامعة والحصول على شهادة البكالوري  . أ
  . شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها في أي بلد

ولدخول الدراسة للحصول على شهادة الماجستير يجب أن يحمل الطالب شهادة   . ب
 ...البكالوريوس أو ما يعادلها

 وللحصول على شهادة الدآتوراه يجب أن يكون الطالب حاصال على شهادة الماجستير   . ت
 ... يعادلهاأو ما

 ..يجب أن يتم التحقق من الشهادات واعتمادها من جهات رسمية رصينة ومعترف بها  . ث
 للطالب الذي يروم االنتقال من جامعة إلى أخرى أن يكون قد تحصل على عدد من   . ج

الوحدات الدراسية ال يقل عن عدد الساعات المعتمدة في سنة دراسية مكتملة تامة في 
  ...حقق من المصادقات الرسميةالجامعة األولى، مع الت

 
 ألي طالب يدرس للحصول على شهادة البكالوريوس يلزم أن تتم معادلة  دورات  .09

ا الفنون الحرة التي حصل عليها قبل إدخاله للدراسة الجامعية إذا آان قد تقدم بهذ
واصلة الدراسة، ويتم البت فيها بناء على السلطة النوع من الشهادات والخبرات لم

 . الجامعي ولوائحه المعتمدة رسميا لدى سلطات التعليم العالييرية للعضو التقد
ية وبعدد الوحدات لمناهج الدراسية والمقررات الوافيجب أن تعطى للطالب ا .10

 . المعمول بها في التعليم العالي وعلى وفق التخصصات المعنيةالمعتمدة والدراسية 
على الطالب المتقدم لنيل شهادة علمية أن يكون تحت رقابة أستاذ مؤهل وإشرافه  .11

 . أو أعضاء هيأة التدريس بالقسم العلمي\ وطوال مدة الدراسة
يجب ضبط لوائح االمتحانات والتقييم ويجب أن تتم تحت مراقبة رسمية معتمدة  .12

 ..لياوعلى وفق لوائح الجامعة المماثلة للوائح التعليم العالي دو
 ألعضاء هيأة هم على جميع أعضاء االتحاد االلتزام بالتقييم الذاتي للبرامج، وتقييم .13

التدريس والموظفين اإلداريين، والمراجعة الدورية المستمرة للعالقة بين المناهج 
 . الدراسية وأهداف التعليم

ة، توفير قوائم الكتب المنهجية والمرجعي الجامعات ويجب على جميع األعضاء من .14
أو الحصول على المواد التعليمية الالزمة / وخدمات المكتبة، وخدمات الكومبيوتر و 

 . إلتمام برنامج الشهادة
وعلى األعضاء تشجيع  الطالب على المساهمة في تقييم المناهج والتدريس وفي  .15

 . الوقت المناسب
في آل والبد لكل عضو في االتحاد أن يضع محتوى الدورة أو المرحلة الدراسية و .16

تخصص على أن يشتمل هذا المحتوى على األهداف والغايات، وآيفية التقييم التي 
 . يتعين النهوض بها، وطبعا التوقعات المؤملة ألداء الطالب في أثناء دراستهم وبعدها

في التعليم األولي % 50يجب وضع حد أدنى للكفاءة وللنجاح ودرجته ال تقل عن  .17
 %.. 70ومعدل عام بنسبة في الدراسات العليا % 60وعن 

 .البد من وجود أهداف عامة وأخرى تفصيلية محددة للجامعة .18



 وللجامعة أن تنهض بتقديم المساعدة والدعم والمشورة، واإلشراف على التعليم،  .19
وغيرها من الخدمات المناسبة ألهداف التعليم للطالب واالستشارات البحثية العلمية 

 . األآاديمية
 ..لة للخطط التعليمية في آل تخصصأن توجد جداول آام .20
فر دليل الطالب وغيرها من المواد التي توجه الطالب في تنفيذ أهداف اأن يتو .21

 . البرامج الدراسية
على الجامعة أن تستجيب لجميع الطالب واستفساراتهم واألسئلة عن المخاوف  .22

 . واالستيضاحات في الوقت المناسب
تروني بنسبة تتحدد في ضوء برامج علمية معتمدة للجامعة استخدام نظام التعليم األلك .23

 ...ومقّرة في أنظمة التعليم العالي دوليا
وعلى الجامعة ضبط  مواردها المالية في السجل العام، ويجب الحفاظ على ما يكفي  .24

من رأس المال للحفاظ على الدخل وما يمنح تسهيل استمرارية العمل الستكمال 
 . اجبات تلك المؤسسة الجامعيةالبرامج الدراسية وغيرها من و

  
  
  

  إخالء مسؤولية

DISCLAIMER/ UAUIE 

  
 العربية في أوروبا، وإدارته، ليس مسؤوال قانونا عن شهادات والمعاهدجامعات الإن َّ اتحاد 

البرامج، وطبيعة العمل الخاص باألعضاء، واحتفالياتهم الرسمية أو في أي جانب آخر من 
  .أو مسجلة عضوا في االتحادأنشطة أي جامعة معترف بها 

وإدارة االتحاد آذلك من الناحية القانونية في حل من آل مسؤولية تتعلق بنجاح الطلبة 
 الكيان وعضو في االتحاد هأو معهد وآل جامعة أو آلية . المسجلين في الجامعات األعضاء

 بالجامعة أو والمسؤول عن آل ما يرتبط بالشكاوى المتعلقة. القانوني القائم في حد ذاته
ويقع على . وعليه يجب أن توجه تلك األمور إلى تلك الجامعات مباشرةأو المعهد الكلية 

عاتق الطالب المعني مسائل اختياره  الجامعة ونمط الدراسة فيها قبل اإلقدام على التسجيل 
  . للحصول على شهادة أو تحقيق سياق برنامج العمل التخصصي المنشود

***********************  
  

أو معلومات إضافية عن هذا االتحاد /  و UAUIEللحصول على معلومات عن العضوية في االتحاد 
 :إلى واعتماد المبادئ التوجيهية فيه، يرجى إرسال رسالة بالبريد اإللكتروني

org.averroesuniversity@info 
عنوانك البريدي وعنوان البريد : روني يرجى أن تشتمل رسالتك على بالبريد االلكتلصااالتعند 

 ...اإللكتروني ، ورقم الفاآس
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