
  ٢٠٠٦لسنة  ٨٢قانون رقم 

 بإنشاء الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد

 باسم الشعب

 رئيس الجمهورية

 ؛ القانون اآلتى نصة ، وقد أصدرناه قرر مجلس الشعب

 ):١(مادة 

لها تتمتع باالستقاللية وتكون " تسمى الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد " تنشأ هيئة عامة 
الشخصية االعتبارية العامة ، تتبع رئيس مجلس الوزراء ، ويكون مقرها مدينة القاهرة ، وللهيئة أن تنشىء 

 .فروعا لها فى المحافظات 
 
 ):٢(مادة 

 :فى تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بكل من المصطلحات اآلتية المعنى المبين قرينها 
 .القانون الهيئة المنشأة بموجب هذا : الهيئة 

الجامعات والكليات والمعاهد والمدارس أيا كانت مسمياتها التابعة أو الخاضعة إلشراف : المؤسسات التعليمية 
 .وزارة التعليم العالى أو وزارة التربية والتعليم أو األزهر الشريق أو غيرها حكومية كانت أو غير حكومية 

ية واألنشطة التى تكسب الدارس المعرفة والمهارات والقيم المناهج والمقررات الدراس: البرنامج التعليمى 
الالزمة لتحقيق هدف تعليمى أو تخصص دراسى محدد ، والذى يتم منح الدارس درجة علمية أو شهادة 

 .اجتياز عند استيفاء مكوناته ومتطلباته 
 .ى فترة زمنية محددة المكون المعرفى والمهارى والوجدانى لتحقيق مخرجات التعليم المنشودة ف: المنهج 

تحليل أداء المؤسسات والبرامج التعليمية وقياس مستوى جودة األداء وتحديد ما قد يوجد من : التقويم 
 .جوانب القصور وما يلزم لتالفيها تحقيقا لمستوى الجودة المطلوب 

وطالب هو استيفاء الجودة لجميع عناصر العملية التعليمية من مناهج ومؤسسات : ضمان الجودة 
 .ومعلمين وأساتذة ومختلف األنشطة التى ترتبط بالعملية التعليمية 



إقرار الهيئة استيفاء المؤسسة التعليمية أو البرنامج التعلميى مستوى معينا من معايير الجودة : االعتماد 
 .وفقا ألحكام هذا القانون 
كة جميع الجهات المعنية هى األسس التى تضعها اللجان المتخصصة بمشار: المعايير القياسية 

والمستفيدين من الخدمة التعليمية استرشادا بالمعايير الدولية مع المحافظة على الذاتية الثقافية لألمة ، وتمثل 
 .الحد األدنى لمستوى عناصر جودة المؤسسات أو البرامج التعليمية 

وتعتمدها الهيئة بشرط أال تقل عن هى التى تحددها المؤسسة التعليمية لنفسها : المعايير المعتمدة 
 .المعايير القياسية 

 

 :٣مادة 

 :تهدف الهيئة إلى ضمان جودة التعليم وتطويره المستمر من خالل 
 .نشر الوعى بثقافة الجودة  -١
التنسيق مع المؤسسات التعلمية بما يكفل الوصول إلى منظومة متكاملة من المعايير وقواعد  -٢

 .وآليات قياس األداء استرشادا بالمعايير الدولية وبما ال يتعارض مع هوية األمة مقارنات التطوير 
 .دعم القدرات الذاتية للمؤسسات التعليمية للقيام بالتقويم الذاتى  -٣
توكيد الثقة على المستوى المحلى واإلقليمى والدولى فى جودة مخرجات العملية التعليمية بما  -٤

 .اليتعارض مع هوية األمة 
التقويم الشامل للمؤسسات التعليمية وبرامجها طبقا للمعايير القياسية والمعتمدة لكل مرحلة تعليمية  -٥

 .ولكل نوع من المؤسسات التعليمية 
 
 :٤مادة 

 :للهيئة فى سبيل تحقيق أهدافها اتخاذ ما يلزم من إجراءات وقرارات ، وعلى األخص 
بضمان جودة التعليم وإعداد تقارير التقـويم واالعتمـاد   وضع السياسات واالستراتيجيات الخاصة  -١

واإلجراءات التنفيذية الالزمة لذلك وإعالم المجتمع بمستوى المؤسسات التعليمية وبرامجها ومدى قدرتها على 
 .تقديم الخدمة التعليمية وفقا لرسالتها المعلنة 

 .التعليمية والمجتمع  وضع آليات نشر الوعى بثقافة الجودة والتطوير لدى المؤسسات -٢
 .وضع المعايير واإلجراءات لقياس مدى استيفاء المؤسسة التعليمية لشروط االعتماد  -٣
 .وضع أسس وآليات استرشادية لقيام المؤسسات التعليمية بالتقويم الذاتى  -٤



المستمر وضع أسس وقواعد وإجراءات الرقابة والمتابعة الدورية لالعتماد ، والمراجعة والتطوير  -٥
 .لها فى ضوء المتغيرات التربوية والعلمية 

تقويم البرامج واألداء فى المؤسسات التعليمية ، من حيث البنية األساسـية واألنشـطة الطالبيـة     -٦
 .والمجتمعية والمناخ التربوى وثقافة التعليم والتعلم والبحث العلمى 

فى حالة عدم استيفاء الحد األدنى من شروط  إصدار شهادات االعتماد وتجديدها وإيقافها وإلغاؤها -٧
 .االعتماد 
تقديم المشورة للمؤسسات التعليمية التى لم تحقق المستويات المطلوبة من الجودة ، وذلك من خالل  -٨

 .تقارير مكتوبة تبين جوانب القصور وما يلزم اتخاذه من إجراءات لتالفيها لتحقيق مستوى الجودة المطلوب 
وير المعايير القياسية ومؤشرات قياس عناصر جودة التعليم بالتنسيق مع جميع الجهات مراجعة وتط -٩

 .صاحبة المصلحة والمستفيدين من الخدمة التعليمية 
الترخيص لألفراد ومنظمات المجتمع المدنى وغيرها ممن تتوافر فيهم الشروط والمواصفات التى  -١٠

ام بزيارات المراجعة للمؤسسات التعليمية واستعانة الهيئة بهم فـى  تحددها الهيئة بممارسة أعمال التقويم والقي
 .هذه األعمال 

 .اقتراح التعديالت المتعلقة بأهداف ونظام عمل الهيئة فى ضوء المستجدات والتطورات  -١١
إقامة عالقات تبادلية مع هيئات ومنظمات ضمان جودة التعليم واالعتماد النظيرة على المستويين  -١٢

 .يمى والدولى بهدف االعتراف المتبادل بشهادات االعتماد وفق ثوابت األمة اإلقل
المشاركة فى المؤتمرات الدولية وتنظيم مؤتمرات محلية إقليمية ودولية لنظم وأنشـطة الجـودة    -١٣

 .واالعتماد فى التعليم 
 

 :٥مادة 

أن تطلب إلى الهيئة القيام بأعمال للمؤسسات التعليمية العاملة فى مصر التى التخضع ألحكام هذا القانون 

 .التقويم واالعتماد لها 

ويجوز للهيئة القيام بأعمال التقويم واالعتماد للمؤسسات التعليمية العربية واألجنبية غير العاملة فى مصـر ،  
 .وذلك بناء على طلب هذه المؤسسات 

 
 



 :٦مادة 

دار شهادات االعتماد وتجديدها وإيقافها وإلغائها تحدد الالئحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وإجراءات إص

 .والقواعد التى تكفل سرية تداول أية بيانات أو معلومات تتعلق بهذه اإلجراءات 

 :٧مادة 

شهادات االعتماد التى تمنحها الهيئة صالحة للمدة التى تحددها الالئحة التنفيذية لهذا القانون ، ويجوز لمجلس 
الشهادة أو إيقافها أو إلغاؤها فى ضوء ما تسفر عنه عمليات المتابعة والمراجعة الدوريـة  إدارة الهيئة تجديد 

 .خالل المدة المحددة وفقا للضوابط التى تضعها الالئحة التنفيذية لهذا القانون 
ويجوز التظلم من القرارات الصادرة عن الهيئة فى شأن منح شهادات االعتمـاد أو تجديـدها أو إيقافهـا أو    

 .غاؤها أمام لجنة التظلمات التى يصدر قرار بتشكيلها من رئيس مجلس إدارة الهيئة إل
 .وتنظم الالئحة التنفيذية إجراءات تشكيل لجنة التظلمات ونظام عملها 

 
 :٨مادة 

يحدد مجلس إدارة الهيئة رسوم إصدار شهادة االعتماد للمؤسسة التعليمية بما اليجاوز خمسين ألف جنيه بما 

ع طبيعة كل شهادة ومؤسسة ، ويحدد مجلس اإلدارة رسوم التظلم من القرارات التى تصدرها الهيئة يتفق م

 .على النحو المشار إليه فى الفقرة الثانية من المادة السابقة بما اليجاوز خمسة آالف جنيه للقرار الواحد 

 :٩مادة 

تعديل نتائج عمليات التقويم واالعتماد التى تنتهى تتم عمليات التقويم واالعتماد بموضوعية وشفافية وال يجوز 

 .إليها كل مرحلة من المراحل إال إذا ثبت أنها لم تتم طبقا ألسس التقويم والمعايير المعتمدة 

ويحظر على كل من ارتبط بالمؤسسة التعليمية بمصلحة ما على النحو الذى تحدده الالئحـة التنفيذيـة لهـذا    
 .ل التقويم واالعتماد القانون أن يشارك فى أعما

كما يحظر على كل من شارك فى أعمال التقويم واالعتماد تقديم استشارات أو دورات تدريبية للمؤسسة محل 
 .التقويم ، أو اإلفصاح عن البيانات والمعلومات المتعلقة بأعمال التقويم قبل صدور قرار الهيئة 

 
 



 :١٠مادة 

بتقرير التقويم خالل تسعة أشهر من تقديم المؤسسة للطلب المسـتوفى ،  تلتزم الهيئة بإخطار المؤسسة كتابة 
وتقدم نسخة إلى الوزارات والجهات الحكومية المختصة وإتاحة اطالع الكافة عليه على أن يتضمن التقريـر  

 .بيانا بكافة عناصر التقويم واالعتماد وحيثيات القرار 
يم استيفاء المؤسسة التعليمية والبرنامج للمعايير المعتمدة خالل وتمنح شهادة االعتماد إذا تبين من عملية التقو

ستين يوما من تاريخ اإلخطار الكتابى ، فإذا وجد قصور فى استيفاء هذه المعايير تحـدد المؤسسـة المـدة    
الالزمة الستيفاء جوانب القصور ثم تخطر الهيئة إلعادة التقويم ، وال تمنح شهادة االعتماد إال بعـد تالفـى   

 .جوانب القصور 
 

 :١١مادة 

تلتزم الهيئة برفع تقرير سنوى عن نتائج أعمالها وتوصياتها لرئيس الجمهورية ورئيس مجلس الشعب 

 .ورئيس مجلس الوزراء 

 :١٢مادة 

ويتولى . تلتزم المؤسسات التعليمية الخاضعة ألحكام هذا القانون بالتقدم للحصول على شهادة االعتماد 

كل فى مجال اختصاصه ، تحديد آجال الستيفاء المؤسسات القائمة فى تاريخ العمل بهذا الوزراء المختصون 

القانون أو التى تنشأ بعد هذا التاريخ المعايير المعتمدة والتقدم للحصول على شهادة االعتماد ، فإذا لم تتقدم 

ن عدم استيفائها المعايير المؤسسة للحصول على هذه الشهادة خالل األجل المحدد أو أسفرت عملية التقويم ع

المعتمدة خالل المدة المحددة يكون للوزير المختص بالتشاور مع الهيئة اتخاذ أحد اإلجراءات أو التدابير 

ومن قبيل ذلك تأهيل المؤسسة على . المناسبة لتصحيح أوضاع المؤسسة وفقا ألحكام القانون الخاضعة له 

اف قبول طالب جدد باألقسام المختلفة للمؤسسة حتى تتم استيفاء كافة نفقتها أو إلزامها بتغيير اإلدارة أو إيق

 .المعايير وذلك خالل عام دراسى واحد 

 :١٣مادة 

التعليمية معاونة الهيئة فى أداء مهامها وتيسير مباشرتها لألعمال الالزمة  على أجهزة الدولة والمؤسسات

 . لومات تتعلق بذلكأهدافها وتزويدها بما تطلبه من بيانات أو مع لتحقيق



 :١٤مادة 

يكون للهيئـة مجلـس إدارة يصـدر بتشـكيله قـرار مـن رئـيس الجمهوريـة يتكـون مـن خمسـة            

عشر عضوا من بين خبـراء التعلـيم ممـن لهـم درايـة كافيـة فـى مجـال تقـويم األداء وضـمان           

 .جودة التعليم فى جميع مجاالته وال تتعارض مصالح أى منهم مع أهداف الهيئة 

ــرئيس ، أحــدهم لشــئون  ويعــين  ــة نــواب لل ــين أعضــاء المجلــس رئيســا وثالث القــرار مــن ب
التعليم العالى واآلخـر لشـئون التعلـيم قبـل الجـامعى والثالـث لشـئون األزهـر ، ويحـدد القـرار           

 .المعاملة المالية لهم وما يتقاضها باقى أعضاء المجلس من مكافآت وبدالت 
تشـكيل محـل رئـيس مجلـس اإلدارة فـى مباشـرة       ويحل أسـبق النـواب الحاضـرين فـى قـرار ال     

 .اختصاصاته حال غيابه 
 .وتكون مدة عضوية مجلس اإلدارة أربع سنوات قابلة للتجديد لمدة واحدة مماثلة 

 
 :١٥مادة 

ــه أن   ــى شــئونها وتصــريف أمورهــا ول ــا المهيمنــة عل ــة هــو الســلطة العلي مجلــس إدارة الهيئ
 :الالزمة لتحقيق أهدافها وعلى األخص يتخذ ما يراه مناسبا من القرارات 

 وضع السياسة العامة وخطط وبرامج وأنشطة الهيئة التى تكفل تحقيق أهدافها  -١
 .إقرار الهيكل التنظيمى للهيئة ، وجدول توصيف الوظائف بها  -٢
وضــع اللــوائح الماليــة واإلداريــة والفنيــة واللــوائح المتعلقــة بنظــام العــاملين بالهيئــة  -٣

 .وغيرها من اللوائح ، وذلك دون التقديم بالقواعد والنظم الحكومية 
 .التصديق على منح شهادات االعتماد أو تجديدها أو إيقافها أو إلغائها  -٤
ــابها     -٥ ــا وحس ــروع ميزانيته ــة ومش ــنوية للهيئ ــة الس ــروع الموازن ــى مش ــة عل الموافق
 .الختامى 
ــاد   -٦ ــهادات االعتم ــدار ش ــوم إص ــات رس ــد فئ ــا  تحدي ــى تطلبه ــدمات الت ــل الخ ومقاب

 .المؤسسات التعليمية وذلك وفقا للحدود المبنية فى هذا القانون والئحته التنفيذية 
ــى     -٧ ــروطة الت ــر المش ــات غي ــايا واإلعان ــات والوص ــات والهب ــنح والتبرع ــول الم قب

ــة الخاضــعة للتقيــيم وذلــك بمــا ال يتعــارض مــع   تقــدم للهيئــة مــن غيــر المؤسســات التعليمي
 .ها أهداف



 .اعتماد التقارير السنوية عن نتائج أعمال الهيئة  -٨
ــة    -٩ ــة المختص ــات الحكومي ــوزارات أو الجه ــب ال ــى تطل ــى الموضــوعات الت ــر ف النظ

 .أو رئيس مجلس اإلدارة عرضها على المجلس من المسائل المتصلة بنشاط الهيئة 
 .الموافقة على إنشاء فروع للهيئة فى المحافظات  -١٠

 
 :١٦مادة 

يجتمــع مجلــس إدارة الهيئــة مــرة علــى األقــل كــل شــهر وكلمــا دعــت الضــرورة إلــى 
 .ذلك بدعوة من رئيسه 

كمـا يجـوز انعقــاد المجلـس بنـاء علــى طلـب ســبعة مـن أعضـائه وفــى كـل األحــوال         
االنعقــاد صــحيحا إال بحضــور أحــد عشــر عضــوا علــى األقــل علــى أن يكــون مــن  اليكــون

ــد   ــه ، وتص ــد نواب ــرئيس أو أح ــنهم ال ــد   بي ــرين ، وعن ــوات الحاض ــة أص ــه بأغلبي ر قرارات
 .التساوى يرجح الجانب الذى منه الرئيس 

ولمجلــس اإلدارة أن يشــكل مــن بــين أعضــائه لجنــة أو أكثــر يعهــد إليهــا بصــفة مؤقتــة 
 .ببعض اختصاصاته أو بأداء مهمة محددة 

 وللمجلس أن يـدعو لحضـور اجتماعاتـه مـن يـرى االسـتعانة بهـم مـن ذوى الخبـرة فـى          
 .مجال عمل الهيئة دون أن يكون لهم حق التصويت 

 

 :١٧مادة 

يتولى رئـيس مجلـس إدارة الهيئـة اإلشـراف علـى حسـن سـير العمـل بهـا ، بمـا يكفـل            
 :تحقيق الهيئة ألهدافها وعلى األخص 

ــس إدارة      -١ ــا مجل ــى يقره ــة الت ــار السياس ــى إط ــئونها ف ــريف ش ــة وتص إدارة الهيئ
 .الهيئة 

 .قرارات مجلس اإلدارة متابعة تنفيذ  -٢
 .اقتراح السياسة العامة للهيئة وخطط عملها  -٣
 .إصدار شهادات االعتماد وتجديدها وإلغاؤها بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة  -٤
ــام     -٥ ــة بنظ ــوائح المتعلق ــة والل ــة والفني ــة واإلداري ــوائح المالي ــروعات الل ــراح مش اقت

 .كله دون التقيد بالقواعد والنظم الحكومية  العاملين بالهيئة وغيرها من اللوائح وذلك



 .إعداد تقارير دورية عن نشاط الهيئة وعرضها على مجلس اإلدارة  -٦
ــا      -٧ ــروع ميزانيته ــة ومش ــنوية للهيئ ــة الس ــروع الموازن ــداد مش ــى إع ــراف عل اإلش

 .وحسابها الختامى والعرض على مجلس اإلدارة 
نــوط بهــا تنفيــذ خطــط وسياســات الهيئــة إعــداد بــرامج تــدريب الكــوادر البشــرية الم -٨

 .والقيام باألعمال المنوطة بها 
ــة وغيرهــا مــن الجهــات   -٩ ــوزارات والجهــات الحكومي ــالزم مــع ال إجــراء التنســيق ال

 .المعنية فى األمور ذات االهتمام المشترك 
 :١٨مادة  

 .يتولى رئيس مجلس إدارة الهيئة تمثيلها أمام القضاء وفى صالتها بالغير 
 

 :١٩مادة 

تستعين الهيئة فى أداء عملها بعدد كاف من العاملين المؤهلين ويكون لهـا إنشـاء اإلدارات الفنيـة ،    
وتشكيل اللجان المتخصصة الالزمة لتحقيق أهدافها ، ويضم الهيكل التنظيمى للهيئة ، على األخص اإلدارات 

 :اآلتية 
 .إدارة التطوير والمتابعة  -١
 .تحديد معايير الجودة إدارة المواصفات و -٢
 .إدارة االعتماد  -٣
 .إدارة المعلومات  -٤
 .إدارة الشئون المالية واإلدارية  -٥
 .إدارة التظلمات  -٦
 .إدارة التدريب  -٧

 .وتحدد الالئحة التنفيذية لهذا القانون اختصاصات كل إدارة 
 
 
 
 
 



 :٢٠مادة 

 :تتكون موارد الهيئة من المصادر اآلتية 
تخصصه لها الدولة من اعتمادات فى السنوات الخمس األولى من بدء نشـاطها مـالم تقـض    ما  -١

 .الضرورة بغير ذلك 
 .مقابل الخدمات واالستشارات التى تؤديها الهيئة فى نطاق تحقيق أهدافها  -٢
 .رسوم إصدار شهادات االعتماد للمؤسسة التعليمية ورسوم التظلم من قرارات الهيئة  -٣
والتبرعات والهبات والوصايا واإلعانات التى يوافـق مجلـس اإلدارة علـى قبولهـا بمـا      المنح  -٤

 .اليتعارض مع أهداف الهيئة وبما يتفق مع أحكام القانون 
 .عائد استثمار أموال الهيئة  -٥
 .من هذا القانون ) ٢٣(حصيلة الغرامات المنصوص عليها فى المادة  -٦

 :٢١مادة 

مستقلة تعد على نمط موازنات الهيئات االقتصادية ، وتبدأ السنة المالية للهيئة مع بداية يكون للهيئة موازنة 

 .السنة المالية للدولة وتنتهى بانتهائها 

وتودع أمـوال الهيئـة فـى حسـاب البنـك المركـزى ، ويرحـل فـائض هـذا الحسـاب مـن سـنة             
 .إلى أخرى 

 

 :٢٢مادة 

 .اقتضاء حقوقها اتخاذ إجراءات الحجز اإلدارى أموال الهيئة أموال عامة ، ولها فى سبيل 
 

 :٢٣مادة 

مع عدم اإلخالل بأية عقوبة أشد ينص عليها أى قانون آخر يعاقب على مخالفة الحظر المنصوص عليه فى 

 .من هذا القانون بغرامة التقل عن عشرين ألف جنيه والتجاوز خمسين ألف جنيه ) ٩(المادة 

 



 :٢٤مادة 

التنفيذية لهذا القانون بقرار من رئيس الجمهورية خالل ستة أشهر من تاريخ بدء العمل بهـذا  تصدر الالئحة 
 .القانون 

 :٢٥مادة 

 .ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره 
 .يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها 

 هـ  ١٤٢٧جمادى األولى سنة  ٩صدر برئاسة الجمهورية فى 
 ) .م  ٢٠٠٦يونية سنة  ٥الموافق (   
  

 مبارك ي حسن                                                                                    


