
 امــاد العــاالعتم اتــتعليم

 ةـة الهاشميـة األردنيـاململكة في ـات العاملـللجامع

 (7/4/2013( تاريخ )219/14/2013املعدلة بموجب قرار مجلس الهيئة رقم ) 2011( لسنة 1رقم )

( لسنة 20عالي رقم )قانون هيئة اعتماد مؤسسات التعليم ال ( من7ادة )ـامل ( منس ،)أ تينصادرة باالستناد إلى الفقر وال

 وتعديالته 2007

 

 (1المادة )
ااعدلاا  ( 2011( لساةا  1تعليمات  اعتتماتا العاتل لمعتتعات  العتتلاا ماك ااملداا االااياا القت اميا ل ا    " تسمى هذه التعليمات 

 تن تتليخ إصدال  " 7/4/2013( تتليخ 219/14/2013ل تجلس القيئا ل    بموجب  را
ً
 .هتويعمل بهت اتتبتلا

 (2املادة )

 يكون للكلمت  والعبتلا  اآلتيا حيثمت ولا  مك هذه التعليمت  ااعتني ااخصصا لقت أااته تت ل  تدل القريةا تلى غير ذلك:

  القيئا: هيئا اتتمتا تؤسست  التعلي  العتلك.

 ااجلس: تجلس القيئا.

 العتتعا: العتتعا العتتلا مك ااملدا االاايا القت ميا. 

 ا اعستيعتبيا العتتا: الحد اا ص ى لعدا الطلبا ااحدا لمعتتعا تن  بل ااجلس.الطت 

 التنظيم اإلداري واألكاديمي: (3المادة )
تنسع  تع كتفا التشريعت   ا وإااليا وفةيا وتتليا ختصا بهتوبنيا تةظيميا أكتايميلستلا ولؤيا وأهداف واضحا وتعلةا يكون لمعتتعا  أن( أ

 ملدا االاايا القت ميا.الةتفذة مك اا

 هيئا التدليس والكواال ااستادة.ضمن واجبت  وحقوق أتضتء يتوافر مك العتتعا اليل يتب( 

 تشتمل البنيا التةظيميا اإلااليا لمعتتعا تلى اآلتي: (ج

 لئيس العتتعا واوابه وتستتديه. -1

 تمداء الكليت  واوابه  وتستتديه  . -2

 تميد البحث العلمي. -3

 تميد  ؤون الطلبا. -4

 لؤستء اا ستل ااكتايميا. -5

 تدير وحدة اعتتمتا وضمتن العواة. -6

 تدير اادتبا. -7

 تدير القبول والتسعيل. -8

 تديري ااراكز والوحدا  والدوائر اإلااليا وااتليا والخدتتتيا والر تبا ااتليا واإلااليا والتد يق الداخلك.  -9

 داا اااظما والتعليمت  الالزتا بمت يتةتسب تع  تاون العتتعت  االاايا الةتفذ والقتاون الختص بهت إن وجد.تلتزل العتتعا بإت (ا

 (4المادة )
 أ( يكون لمعتتعا ااجتلس اآلتيا وتحدا تقتتقت وفق أحكتل التشريعت  الةتفذة:

 تجلس ااتةتء. -

 تجلس العتتعا. -

 تجلس العمداء. -

 تجلس الكليا. -



 القس . تجلس -

 ااجتلس ااةصوص تليهت مك  وااين وأاظما وتعليمت  العتتعا. -

 ب( يجوز إنشتء تجتلس أخرى مك العتتعا بمت ع يتعتلض تع القوااين واااظما الةتفذة.

 (5المادة )

 تدليسيا فيه.( يتألف تن لئيس القس  أو القتئ  بأتمتله وجميع أتضتء القيئا ال( يكون لكل  س  تجلس يسمى  تجلس القس أ

( جلسااات  ماااك الدصااال الدلادااا ي الواحاااد، ويااات  تااادوين  6، تلاااى أن ع تقااال تااان   -وتةاااد الحتجاااا-ب( تكاااون اجتمتتااات  تجلاااس القسااا  اولياااا وتةتظماااا 

 .تت  وتوثيققت مك القس  بشكل لسميتحتضر اعجتمت

 :يةهيئة التدريسال (6المادة )

 ا اعستيعتبيا فإن تضو هيئا التدليس مك العتتعا هو :لغتيت  اعتتمتاين العتل والختص وحستب الطت أ(  

 ااستتذ  -

 ااستتذ ااشتلك -

 ااستتذ ااستتد -

 اادلس -

 اادلس ااستتد  حسب تعتيير اعتتمتا الختص(.  -

 ااحتضر ااتدرغ -

 ااستتذ اامتلس   حسب تعتيير اعتتمتا الختص(. -

 تع تراتته تتيلك:

 إلتضتء القيئا التدليسيا . قتاا  الدكتولاة   التةويع مك تصتال -1

 -%50 تان و تلى اا ل تن أتضاتء هيئاا التادليس  تمان يحملاون العنسايا االااياا ماك ااؤسساا  (%80 تعيين تت نسبته  -2****

ماااك التخصاااح الواحااد وماااك حاااتل وجاااوا أكلااار تاان برااااتتس ماااك التخصاااح ياات  احتساااتب اداااس النسااابا اتضاااتء تلااى اا ااال  (75%

 قيئا مك جميع البراتس لةدس التخصح.ال

 لبرااااتتس ااتجساااتير( وثاااال  ساااةوا   سااانتينئاااا التااادليس بعقاااوا ع تقااال تااان % تلاااى اع ااال تااان اتضاااتء هي50تعياااين تااات نسااابته  -3

 . لبراتتس الدكتولاه(

 .ااكتايميال تداا الكوااوالدكتولاه  لعدا تن التخصصت  إل  وجوا خطا إيدتا واضحا لمحصول تلى الجتي ااتجستير  -4

ساااس ااتبعاااا ماااك العتتعااات   -أ  ******5
 
يااات  احتساااتب تضاااو هيئاااا التااادليس الحتصااال تلاااى اجاااتزة تدااارغ تلماااي وفاااق الشااارو  واا

العلمي لحتصلين تلى إجتزة التدرغ الرسميا لغتيت  الطت ا اعستيعتبيا مك القس  الذي تةحه اإلجتزة  تلى أن ع تزيد نسبا ا

العليت مك الدولا  الدلجت يشغل %( الوزلاء وتن 30  نسبا الا ع يحسب تنضتء هيئا التدليس  و تجموع أتتن  %( 30تن  

 أتضتء. 4تلى أن عيقل تدا أتضتء هيئا التدليس ااتبقيين تن 

  ع يجوز أن تزيد نسبا الطلبا إلى أتضتء هيئا التدليس تن اآلتي:ب(   

 ( مك التخصصت  اإلنستايا.1:35  -1 

 مك التخصصت  العلميا . (1:25  -2 

 ( مك التخصصت  العلميا التطبيقيا. 1:20  -3 

 ( مك التخصصت  اإلنستايا التطبيقيا .1:25  -4 

 ( للمرحلا السريريا1:8 ، ( مك تخصصت  الطب.1:14  -5

 تي: ج( يكون الحد اا ص ى للةصتب التدليس ي ااسبوعك لعضو هيئا التدليس ااخل جتتعته وختلجقت تلى الةحو اآل

 ساعات لألستاذ. 9

 ساعة لألستاذ المشارك والمساعد. 12



 ستتا للمدلس واادلس ااستتد. 15

 لقتاون العتتعت . 
ً
 اعتيير اعتتمتا الختص وأاظما القيئا التدليسيا الصتالة وفقت

ً
 ااستتذ اامتلس: وفقت

ن يقول تضو هيئا التدليس بعمل إضتمك بمت ع يزيد تن      
َ
 ( ستتت  تعتمدة ااخل العتتعا وختلجقت.6 ا( يجوز أ

 

ها( ع يجوز أن تزيد نسبا ااتدرغين تن حملا الجا ااتجستير مك كل تخصح إلى تدا حملا الجا الدكتولاه ااتدرغين تن 

ع يجوز أن تزيد نسبا ااتدرغين تن حملا   و .تلى خالف ذلك مك تعتيير اعتتمتا الختص للتخصح %( تت ل  يةح20 

%( مك التخصصت  اعنستايا، وبنسبا ع 5جا ااتجستير مك كل تخصح إلى تدا حملا الجا الدكتولاه ااتدرغين تن  ال 

%( تن حملا الجا الدكتولاه ااتدرغين للتخصصت  العلميا، بحيث تسري هذه التعليمت  تلى التخصصت  10تزيد تن  

 تن تتليخ 
ً
 .  27/6/2019ااستحدثا وااعتمدة عول ترة اتتبتلا

تن حملا الجا الدكتولاه ااتدرغين إلى تدا أتضتء هيئا التدليس لتغطيا العمل اإلضتمك وتمل  (%20-%10و( تضتف نسبا  

تت ل  يةح تلى خالف ذلك مك تعتيير اعتتمتا  ريطا أن يكون لديه  تبء تدليس ي فعلك مك التخصح، غير ااتدرغين 

 لطت ا اعستيعتبيا الختصا للتخصح.ت ا اعستيعتبيا العتتا لمعتتعا، واالختص للتخصح وذلك لغتيت  احتستب الط

%( للتخصصت  العلميه تن حملا الجا 40حملا الجا ااتجستير ااتدرغين وبنسبا ع تزيد تلى   .أ 

 الدكتولاه ااتدرغين

جا %( للتخصصت  اعنستايه تن حملا ال 50حملا الجا ااتجستير ااتدرغين وبنسبا ع تزيد تلى   .ب 

 الدكتولاه ااتدرغين

تن حملا الجا الدكتولاه ااتدرغين لتغطيا العمل اإلضتمك للمتدرغين وتمل  (%20 -%10تضتف نسبا   .ج 

 غير ااتدرغين. 

ضرولة تسلسل  قتاا  تضو هيئا التدليس تن البكتلوليوس إلى الدكتولاه بحيث تكون مك ادس  .ا 

 ترابط مك بعض التخصصت .التخصح تت أتدن تع ااخذ بتعتتبتل التداخل وال

 

  إنشاء قسم أو وحدة تُعنى بتدريس المساقات الخدمية :(7المادة )
 يجوز للجامعة إنشاء قسم أو وحدة تُعنى بتدريس المساقات الخدمية ) لمتطلبات الجامعة والكلية(، شريطة اآلتي:

 

 الحصول على موافقة مجلس التعليم العالي إلنشاء القسم أو الوحدة .1

 ن للقسم مجلس مستقل.أن يكو .2

 توطين القسم أو الوحدة في إحدى كليات الجامعة. .3

أن تأخذ المساقات التي يقدمها قسم الخدمات أو الوحدة أرقاما خاصة  .4

  بالقسم.

 أن يكون للقسم أو الوحدة قائمة بالمواد التي يدرسها. .5

أن يتوفر في القسم أو الوحدة عضو هيئة تدريس برتبة أستاذ مشارك  .6

 قل.على األ

تنوع شهادات أعضاء هيئة التدريس حسب المجاالت المعرفية المطلوبة  .7

 في قائمة المواد التي يدرسها القسم.

 تعيين أعضاء هيئة تدريس لهذه الغاية في القسم أو الوحدة كاآلتي: .8

%( 40حملة درجة الماجستير المتفرغين وبنسبة ال تزيد على )  .أ 

 اه المتفرغينللتخصصات العلميه من حملة درجة الدكتور

%( 50حملة درجة الماجستير المتفرغين وبنسبة ال تزيد على ) .ب 

 للتخصصات االنسانيه من حملة درجة الدكتوراه

يمكن أن يتقدم عضو هيئة التدريس في قسم أو وحدة المساقات الخدمية  .9

 :بطلب الترقية، حسب اآلتي



إذا توفر في الجامعة قسم لتخصص عضو هيئة التدريس الموطن في  .أ 

 سم أو وحدة المساقات الخدمية، فانه يتقدم بطلب الترقية للقسم المعني بتخصصه.ق

إذا لم يتوفر في الجامعة قسم لتخصص عضو هيئة التدريس الموطن  .ب 

في قسم أو وحدة المساقات الخدمية، فانه يتم تشكيل لجنة في مجال تخصصه 

 لدراسة طلب الترقية لعضو هيئة التدريس حسب األصول.

 

ب الطاقة االستيعابية لقسم أو وحدة المساقات الخدمية وفق يتم حسا .10

 المعادلة اآلتية:

 

عدد أعضاء الهيئة التدريسية الالزم لتدريس متطلبات المواد اإلنسانية  .أ 

 = 

)مجموع الساعات التي يدرسها القسم/ متوسط مجموع ساعات الخطط الدراسية في الكلية( * العدد الفعلي لطلبة 

 35السنة االولى /

 

عدد  .ب 

 أعضاء الهيئة التدريسية الالزم  لتدريس متطلبات المواد العلمية=

)مجموع الساعات التي يدرسها القسم/ متوسط مجموع ساعات الخطط الدراسية في الكلية( * العدد الفعلي لطلبة 

 25السنة االولى /

 

 ة على حدة.تستخدم هذه المعادلة لمتطلبات الجامعة على حدة، ولمتطلبات الكليات كل كلي

 

  :(8المادة )

 يشتر  عحتستب تضو هيئا التدليس الذي تجتوز سن السبعين لغتيت  الطت ا اعستيعتبيا تت يلك:

 أن يكون برتبا أستتذ. -1

  مك  ( سةا، وأن ع يكون  د تو ف12أن يكون  د تمل مك التدليس العتتعك تدة ع تقل تن   -2
ّ
تجتل إاتتجه العلمي ااحد

 تجديد تقده. ااخيرة تن تعييةه أو تن تتليخالسةوا  الخمس تخصصه مك 

% تااان أتضاااتء هيئاااا التااادليس ااتدااارغين ماااك كااال تخصاااح تااان 25تلاااى أن عتتجاااتوز نسااابا ااعيةاااين وفقااات لقاااذه الدقااارة تااان  -3

 براتس البكتلوليوس.

 ستتت  تعتمدة. (6 ( يكون الحد اا ص ى للةصتب التدليس ي ااسبوعك لعضو هيئا التدليس غير ااتدرغ  

ختصا والطلبا  المك الدلاسا  لاسا بمت مك ذلك الطلبا ااسعلون يعد الطلبا ااسعلون  مك العتتعا تةتظمين مك الد ي(

 ااؤجلون أو ااةقطعون تنهت.

 مشرفو وفنيو المختبرات: ( 9المادة ) 

ليهم في المختبر الواحد بحيث ال تزيد نسبة الطلبة إ يعين العدد الالزم من مشرفي المختبرات أ.  

( ساعة عملية أسبوعياً، 18(، وال يتجاوز العبء اإلشرافي للمشرف )1: 20أثناء التدريس على )

 على أن يكون حاصالً على درجة البكالوريوس في التخصص  حداَ أدنى.

اً يخصص فني واحد على األقل لكافة المختبرات في القسم الواحد من حملة الدبلوم المتوسط حدب. 

 أدنى ويخصص فني واحد على األقل لكل مشغل من حملة الدبلوم المتوسط حداً أدنى.

 البرامج والتخصصات التي تطرحها الجامعة:( 10المادة )

 أ( يجب تحقيق  رو  اتتمتا البراتس والتخصصت  اارخصا مك العتتعا واتتمتاهت اتتمتاا ختصت  بل  بول الطلبا فيهت.



 فقاط وبمساميتاهت الد يقاا التاي ب( تلتزل العتتعا بتإل 
ً
 ختصات

ً
تالن مك بدايا كل فصل الاد ي تن التخصصت  ااعتمدة اتتماتاا

 اتتمد  بهت.

 :( المباني والمرافق 11المادة )

وااشتغل واادتبا مك  وااختبرا  التدليسيااابتني واارافق وااستحت  الوظديا والقتتت   نشتءبإيجب تلى العتتعا اعلتزال  -1

  ،تعاا و بال البادء ماك التادليس فيهاتاعساتيعتبيا لمعت غاراض اعتتماتا واحتساتب الطت اا ع الرئيسا ي والادائ  لمعتتعاا وذلاك ا او ا

 . تستأجرةتبتٍن وترافق  ل تن ااحوال ان تبدأ العتتعا مكحت بأيوع يجوز 

العتتعااا ويكااون  كاال لتلااب تسااعل مااكسااتحا الوظيديااا لتاان اا 2ل30تسااتحا ألض العتتعااا وترافققاات: يشااتر  أن يخصااح  -2

        الحد ااانى استحا ألض العتتعا والحد اا ص ى لعدا الطلبا مك العتتعا حسب  رو  ترخيح إنشتء العتتعا. 

 تكون تستحا ألض العتتعا وترافققت تلى الةحو اآلتي: -3*

  استحا الوظيديا:أ( ا

 تلى تت يلك :طت ا اعستيعتبيا غراض احتستب التشمل ااستحا الوظيديا لمعتتعا ا 

 تستحا ألض الحرل العتتعك . -

 ااستحت  الوظيديا االضيا  تدلجت ، تالتب، صتع  ليتض ي( .  -

   تستحت  البةتء ااستغل ااخل الحرل العتتعك. -

لا تااع بعضااقت وتأهيلقاات تسااتحت  االاضاا ي واابنيااا غياار ااتصاالا بااتلحرل العااتتعك الرئيساا ي  ااريطا أن تكااون تلااك ااسااتحت  تتصاا  -

 واستغاللقت للنشتلت  ااكتايميا ااةهعيا الختصا بتلعتتعا فقط.   

ااسااااطحت    ( أتاااااله تثاااال1تل إليهاااات مااااك البةااااد  يسااااتثنى تاااان ااسااااتحا الوظيديااااا أيااااا تسااااطحت  تسااااتغلا لغياااار ااغااااراض ااشاااا  -4

 أو الطالبيا غير ااةهعيا.   ت لتستغل مك النشتلت  ااكتايمياتأهيلق جرى ااستغلا اغراض اإلاتتج الزلاعك أو االاض ي التي ل  ي  

                      العتتعك. تن ااستحا االضيا الكليا لمحرل%( 50يجب أن ع تزيد تستحا ااسطحت  البةتئيا تلى الوظيديا   -5

%( تان ااساتحا 20تان   ( أتااله 1ذكولة ماك بةاد  تتعك، ااايجب أن ع يتجتوز تجموع تستحت  ااوا ع غير ااتصلا تاع الحارل العا -6

                             الوظيديا الكليا لمحرل العتتعك.

% تااان ااسااااتحا الوظيديااااا 10يجاااوز احتسااااتب تساااتحت  اابااااتني ااساااتأجرة اغااااراض أكتايميااااا لمعتتعاااا تلااااى أن ع تزياااد تلااااى  -7

 بتي حتل تن اعحوال تلى ثال  سةوا   وارة واحده فقط. اإلجمتليا لمعتتعا  ريطا ان عتزيد تدة اعيجتل 

  تتت  التدليس:ب( 

 يجب أن يتوفر مك  تتت  التدليس الشرو  اآلتيا:

.2ل40الحد ااانى استحا  تتا التدليس أو  تتا ااةت شا   -1
ً
 تربعت

ً
 ( ألبعين تترا

(، تلاااى أن ع يتجاااتوز تااادا الطلباااا ماااك القتتااات  2ل1,5الحاااد اااناااى للمساااتحا ااخصصاااا لكااال لتلاااب ماااك  تتااات  التااادليس     -2 

 ومك التخصصت  ذا  الص  40التدليسيا للتخصصت  ذا  الصبغا العلميا  
ً
.60بغا اإلنستايا  ( لتلبت

ً
 ( لتلبت

لتلااب كحااد أ صاا ى،  ااريطا تجقيزهاات  (100يجااوز لغتياات  تاادليس تتطلباات  العتتعااا وحسااب لبيععهاات تااوفير  تتاات  بسااعا   -3

 جقزة ااةتسبا.بتاثت  واا 

للباا العتتعاا ماك  %( تن ااجموع الدلك لعدا50الحد ااانى لسعا تجموع  تتت  التدليس وااحتضرا  وااةت شت  هو   -4   

 و ت واحد.

5-  
 
 لقتتاااات  التاااادليس ليقااااول بتلتأكااااد ت

ً
 اظتفااااا تاااان جتهزيااااا القتتااااا اغااااراض التاااادليس تثل:خصااااح العتتعااااا لكاااال كليااااا تشاااارفت

 ...........إلخ(الختصا بتلتدليسوغيرهت تن الخدتت  وتوفير ااستلزتت   وإضتءة واهويا

 ج(  تدلج نشتلت  وادوا :



 تلى اا ل بسعا حدهت ااانى  
ً
 2ل280لتلب وبمستحا ع تقل تن  200يجب أن تشمل تبتني العتتعا تدلج نشتلت  واحدا

ئ، وأن يجقز بتاجقزة الصوتيا والبصريا ااةتسبا وأن يزوا اادلج بمسرح وتدخل وتخرج تستقل تع تخرج ختص للطوال 

 واإلاتلة ااالئما للتمثيل ااسرحك.

 ا(  ااختبرا :

 يجب أن تحقق ااختبرا  الشرو  اآلتيا:  

 والسعا القصوى مك كل حصا  2ل60الحد ااانى استحا كل تختبر   -1
ً
 تربعت

ً
.20(  ستون تترا

ً
 ( تشرون لتلبت

 (.Booth( تشرين وحدة تعليميا  20ي تلى  لعتتعا تختبر لغت  واحد تلى اا ل يحتو يجب أن يتوفر مك ا -2

 تمليااا تلااى أن   -3
ً
 البحثااي وبماات يحقااق يجقااز بماات يااتالءل تااع لبيعااا النشاات يجااب أن يتااوفر تختباار بحااث لكاال كليااا تقاادل تااوااا

  رو  السالتا العتتا.

ااةاتج  ااقارلة تاع  دلساقت وتزواهات باتاجقزة واااوا  الالزتاا للتادليس وفاقتوفر العتتعا ااختبرا  الالزتا للتخصصت  التاي ت -4

 تراتتة الحداثا حيثمت يلزل .

تااوفر العتتعااا خدتااا اعاترااات للعااتتلين و الطلبااا حسااب الساارتا التااي تدااي بااتاغراض الختصااا اسااتخدتي الشاابدا، إضااتفا إلااى  -5

 الطتبعت  الالزتا لذلك.

( أتااااله يجاااب أن تااوفر العتتعاااا تااات ع يقااال تااان تختبااار حتساااوب واحاااد يااات  4،3ااطلوباااا والاااوالاة ماااك بةاااد  اضااتفا الاااى ااختبااارا   -6

( خمساااامتئا لتلااااب تسااااعل مااااك 500( خمااااس لتبعاااات  لكاااال  5( جقااااتز حتسااااوب و  20تجقياااازه  بحواساااايب حديثااااا بماااات ع يقاااال تاااان  

 العتتعا .

 ااشتغل:ها( 

 تاوفر العتتعااا ااشاات -1
 
ااةاتج  ااقاارلة تااع  دلساقت وتزواهاات بااتاجقزة واااوا  الالزتاا للتاادليس وفااقغل الالزتاا للتخصصاات  التااي ت

 تراتتة الحداثا حيثمت يلزل .

 20تلااى   للطتلااب الواحااد ويجااب أن ع يزيااد تاادا الطلبااا 2ل4تلااى اا اال وبمعاادل  2ل60تكااون تسااتحا ااشااغل الواحااد  -2
ً
( لتلباات

 مك ااشغل الواحد.

 تكتتب أتضتء هيئا التدليس وااوظدين اإلااليين: (و

لكل تضو هيئا تدليس أو إاالي مك ااكتتب ااشتركا، تلى أع يزيد تدا أتضتء هيئا التدليس مك  2ل7,5تخصح تستحا 

ت  اادتب الواحد تن اثةين، ويجب توفير تدتب تستقل لعميد الكليا وآخر لرئيس القس  تع ضرولة توفير  تتت  اجتمتت

 اجلس الكليا وتجتلس اا ستل مك ادس الكليا.

 

 ز( اادتبا:

 يجب أن تراعك العتتعا تةد إنشتء تبنى اادتبا ااعتيير اآلتيا: 

لكال لتلاب تساعل ماك العتتعاا تلاى أع تقال ااساتحا تان  2( ل0.5توفير تستحا مك اادتبا اغراض اعتتماتا العاتل بمعادل   -1 

 أانى. 2( ل1000 
ً
 حدا

التااادليس الدلااك مااك و ااات  الطاااالب وأتضااتء هيئااا % تااان تجمااوع تاادا10تااوفير تاادا تااان ااقتتااد مااك اادتباااا بحيااث تسااتوتب  -2 

 واحد.

 ( تجلد.1000لكل   2ل4تخصيح تت تستحته  -3         

 أاناى( 10)ا تةاتء وتةمياا تجموتاات  تان تختلااف تصاتال ااعلوتاات  وذلاك بمعادل  - 4 
ً
تلااى أع  ،تشاارة تةاتوين لكاال لتلاب حاادا

 % تنهاات الدترواياا25يقاال تاادا العةااتوين مااك اادتبااا تاان تشاارة آعف تةااوان تةااد التأساايس ، ويجااوز ان يكااون 
ً
بموجااب ا ااتراكت   ت

 بقواتد بيتات  ترخصا .



تااااوفير اولياااات  لكاااال تجااااتل تعرمااااك تاااان الاااادوليت  العتليااااا بةوتيهاااات الول يااااا واإللدتروايااااا مااااك كاااال تخصااااح تاااارخح لمعتتعااااا  -5

( سةوا  ستبقا تلى اا ل وبأ كتل تختلدا ول ياا وإلدترواياا وتصاغرا  5تتمتا العتل، وتوفير هذه ااتداا ادة   اغراض اع 

للطالب إتكتايا الحصاول تلاى نساخ  فلميا وأ راص تدتجا....الاخ. ومك حتلا اع تراك اإللدتروني يتوجب تلى العتتعا أن توفر

 لكاال150أانااى   ول يااا تاان اابحاات  التااي يحتااتجون إليهاات بحااد
ً
ي جميااع وف لتلااب مااك الدصاال الواحااد ، ( صاادحا تطبوتااا تجتااات

 %( تن تجموع تةتوين الدوليت  ااطلوبا للتخصح بصولاهت الول يا.  30الحتع  يتوجب تلى العتتعا توفير تت ع يقل تن  

س (، واوائاار ااعاااتلف  ااوسااوتت (، وتعاااتج  تااوفير ااراجااع ااستسااايا الالزتااا للبحاااث والدلاسااا كتاعتجااااا  اللغويااا   القاااواتي -6 

ا ن ع تقال نسابا  ير، وااالاا والدتاب الثتاوياا، واالاتلس، والببليوغرافيات  ..الاخ باتللغتين العربياا التاراج  والس 
َ
وااجةبياا ، تلاى أ

 %(.80الولقك تنهت تن  

الالزتا لقات  وفقرسعهت وتصنيدقت وإتداا الدقتلستةظي  تجموتت  اادتبا بسلسلا تن اإلجراءا  الدةيا كتسعيلقت وإاختلقت  -7

لرياااق تجليااادهت  وفاااق أحاااد  تااات تطبقاااه اادتبااات  العتتعياااا تااان أاظماااا و واتاااد وتعاااتيير اولياااا، وكاااذلك إجاااراءا  حدظقااات تااان

 وترتيزهت.

اادتبا للبتحثين  تقدي  الخدتت  ااعلوتتتيا تن تراجع وإل تا وإتتلة وحعز وتصوير وللب تصولا  للمواا غير ااتوفرة مك -8

 والدالسين، وتيسير اعاتدتع تن هذه الخدتت  بتلطرق ااختلدا.

حوساااابا اادتبااااا  وفااااق أحااااد  اااظمااااا الحتسااااوبيا ااتتحااااا لقااااذا الغاااارض، وذلااااك اواكبااااا ااسااااتجدا  مااااك تجااااتل تدةولوجياااات  -9

 ااعلوتت .

عسااتخداتقت لتلااب  300تطااراف واحااد لكاال بوا ااع  تخصاايح أجقاازة حتسااوب أخصاايا أو تطااتلف   ت اات ( حديثااا وذلااك -11

 كدقتلس آليا تن  بل الطلبا والبتحثين.

تماان  تلااى أن ع تقاال نساابا ااتخصصااين ( لتلااب،1000  تعيااين تاادا تاان ااااوظدين مااك اادتبااا بوا ااع توظااف واحااد لكاال     -12

 % تن تجموع توظدي اادتبا.50مك تل  اادتبت  أو تدةولوجيت ااعلوتت  تن  يحملون الجا البكتلوليوس تلى اا ل

ولفااوف بوا ااع لف   أن تكاون  تتاات  اادتبااا تديداا وتؤثثااا بتاثاات  الااالزل ، تان كااراس ولااتوع  وخاازائن وتكتتاب للعااتتلين  -13

 تن الرفوف اادتوحا.25واحد لكل  
ً
 ( تجلدا

كماااات يجاااااب تااااوفير غرفااااا ختصاااااا  عساااااتعمتل ذوي اعحتيتجاااات  الختصااااا يجااااب أن تؤهاااال ااماااارا  ولفاااااوف الدتااااب والطااااتوع  -14

لألأااختص ااصااتبين بإتت ااا مااك البصاار أو مااك الساامع أو الااذين يحتااتجون ااسااتتدة مااك القااراءة و تااوفير جقااتزي حتسااوب تلااى اا اال 

، ويجاب تزوياد اادتبااا العتتاا باأجقزة إاااذال وتةبياه ضاويي وساامعك ماك حاتع  الخطاار، ذوي اعحتيتجات  الختصاااختصاين بتلطلباا 

  حو تختلج الطوالئ وأتتكن اإلخالء.يليا اوأ رلا ال

 ح( اائرة القبول والتسعيل: يجب أن تحقق الشرو  اآلتيا:

للملدت   ( تخصيح تستحت  كتفيا عستيعتب توظدي القبول والتسعيل، وتت يتطلبه تمل الدائرة تن تستواتت 1

 وااوظدين اإلااليين. تاله اتضتء هيئا التدليسوالوثتئق وغيرهت، وتكون تستحت  ااكتتب كمت هو تعتمد مك الدقرة  و( أ

 تت يلكتلى  ( يتولى إاالة اائرة القبول والتسعيل تدير تتدرغ، يستتده تدا كتف تن ااوظدين، ويجب أن تشتمل الدائرة2

 تلى اا ل:  

 شعبة القبول. -

 شعبة التسجيل. -  

 شعبة الوثائق. -

 أو( يجب أن توفر الدائرة الةمتذج والوثتئ3
ً
  ق والسعال  الرسميا الالزتا لعمل الشعب ااذكولة أتاله ول يت

ً
 اإللدتروايت

اعلتحتق، وبطت ا التسعيل، وبطت ا اعنسحتب واإلضتفا، وسعل تالتت  الطتلب والشقتاا ، وسعل  وتنهت: للب

 ص به.بتلوثتئق ااصليا أو بصول تصد ا تنهت لكل لتلب مك تلف خت الخريجين، كمت يجب أن تحتدظ

 .( لتلب1000( يجب أع يزيد تدا الطلبا لكل تسعل أو كتتب تسعيل تلى  4   



( يجب حوسبا أتمتل الدائرة ااتعلقا بتلقبول والتسعيل والوثتئق، وتوفير ااجقزة والتجقيزا  الالزتا لذلك، بمت مك ذلك 5   

  ت ا لرفيا لكل تسعل تلى اا ل.

  (  تركز صحك/ تيتاا  صحيا:

 يجب أن تتوفر ااواصدت  ااستسيا اآلتيا مك ااركز الصحك/ العيتاة الصحيا: -أ   

 ( حد أانى.2لبيب تتل تدا   -1

 صيدعني/ تستتد صيدعني. -2

 لتلب. 4000( لكل 2تمرض/ تمرضا تدا   -3

 (.2غرفا تيتاة صحا تتتا تدا   -4

 أسرة الطتلبت  والطالب. ويجب وضع حتجز بين 5-3غرفا لوالئ تزواة بعدا تن ااسرة يتراوح تداهت تن  -5

 سيتلة إسعتف حديثا و تزواة بتاجقزة الطبيا الالزتا والحديثا، ويخصح لقت ستئق وتسعف. -6

 والبسيطا فقط .  صيدليا تزواة بعدا كتف وتتةوع تن العالجت  الضروليا لإلسعتف والطوالئ والحتع  ااستععلا  -7

  تتا ااتظتل. -8

 غرفا إاالة. -9

 تستواع.-10

 (.2حمتل تدا -11

 ركت  التأتين   توفير تأتين صحك لكتفا العتتلين والطلبا مك العتتعا تن خالل اتدت يا تع إحدى  العقت  الرسميا او   -ب

 أو تع تيتاا  وتستشديت  تعيةا.

 ي( ااالتب الريتضيا:

 تب اآلتيا :يجب أن توفر العتتعا تالتب تةتسبا تلى أن ع يقل تن تلعب واحد ختلجك  لأللع -1

 كرة  دل أ(

 تلعب يمدن ان يستخدل لاللعتب التتليا : ب(

  كرة سلا (ج

             كرة لتئرة ا(

  كرة يد (ها

         التنس االض ي  (و

لتلب، فيجب أن توفر العتتعا صتلا ليتضيا تغلقا بمستحا إجمتليا ع تقل تن  4000وإذا زاا تدا لالب العتتعا تلى 

  ل، بحيث تتوفر فيهت اارافق اآلتيا:7قل التدتتقت تن ، وع ي2ل2000

 .ة لتئرة، وتنس ألض، وليشا لتئرةتالتب  تبلا للتحويل: تشمل كرة سلا، وكرة يد، وكر  -1

وجمبتز، وغرفا  تتيكواادو(، وتالكما، وكرة لتولاكتلاتيه، جواو، نشتلت  الريتضيا ااختلدا تثل:  تتت  امتلسا ال -2

 ليت ا بدايا.

أتتكن غيتل تالبس تةدصلا واحدة للذكول وواحدة لإلات  بحيث تحتوي كل واحدة تنهت تلى ألبعا حمتتت  تلى اا ل  -3

 وترافق صحيا، وتكون الحمتتت  تزواة بميته ستخةا وبتلاة.

 تكتتب تةتسبا للمدلبين وااشرفين . -4

 كلر.( أخح فأ200تدلج ثتبت أو تتحرك وتةصا لئيسيا يتسعتن إلى   -5

 تلى اا ل لكل   -6     
ً
 واحدا

ً
 تؤهال

ً
 لتلب(. 1000يجب أن توفر العتتعا تدلبت

 ك(  اارافق العتتا والختصا: 



الكتفتيريت (،    وتشمل ااطتت  الرئيسيا والدرتياستخداتت  الطلبا مك النشتلت  ااختلدا ، هك اارافق ااخصصا إل  

السمعك والبصري و تتت  ااعتلض و تتت  الترفيه واانشطا الختصا  تثل: وااصليت  أو ااستجد، و تتت  التوضيح 

ااوسيقى والتمثيل والصحتفا والةحت والدةون اليدويا والتصويريا ااخرى والشطراس  والبليتلاو وكرة الطتولا، وكذلك 

حتاهت تع تدا للبا القتتت  ااخصصا عتحتاا  الطلبا والعمعيت  واااديا الطالبيا,  ريطا أن تتةتسب تست

   .العتتعا،ويجب أن يتوافر  مك العتتعا إجراءا  ااتتن والسالتا العتتا 

 

 ل(  اولا  اايته : 

 توفير الشرو  الصحيا مك كل تبنى بشكل يخدل الطلبا والعتتلين تن العنسين. -1  

ل تن العنسين تع ااتدآ  تزويد اارافق الصحيا  بدولا  ختصا لذوي اعحتيتجت  الختصا،  اولة واحدة لك -2

 الضروليا وأجقزة للب ااستتدة.

 

 ل( ااشتلب الصحيا: 

 تخصح تشتلب تتء تبراة وتوزع بشكل يخدل الطلبا والعتتلين مك توا ع تجمعق  ااختلدا. -1  

ول إلى هذه توفير تشرب واحد تلى اا ل مك كل كليا لذوي اعحتيتجت  الختصا، ويجب أع يحول أي تتئق اون الوص -2  

 ااشتلب بشكل جتابي تن  بل تستعملك الدراد ي ااتحركا.

 
 
 % تن تستحا ألض الحرل العتتعك.25شكل تجموع ااستحت  الخضراء اازلوتا تت ع يقل تن ن( الستحت  الخضراء: ت

 ص( توا ف السيتلا : يجب أن توفر العتتعا تت يلك:

 مك العتتعا. ي تداهت اصف تدا العتتلينتوا ف تةتسبا يستو  -

 وبمستحا ع تقل تن   -
ً
 ( للمو ف الواحد.2ل12توا ف تخصصا لسيتلا  الطلبا بوا ع تو ف واحد لكل تشرين لتلبت

 ( للمو ف الواحد.2ل30توا ف تخصصا للبتصت  بوا ع   -

متل للموا ف وخطو  و تخصت  تةظيميا تحدا لبيعا اعستع تقوم الجامعة بتخصيص املواقف املذكورة أعاله بآرمات -

 ااشتل إليهت، ويجب أن تكون ااوا ف تسدلته جميعقت.

- .
ً
 تخصيح توا ف لسيتلا  ذوي اعحتيتجت  الختصا  ريبا لكل تبنى بوا ع تو ف واحد لكل خمسين لتلبت

لتلب  1000لكل  3ل100تلى اا ل تزااا بمعدل  3ل300ع(  اايته: يجب أن تشتمل أبنيا العتتعا تلى خزان تيته ألض ي بسعا 

 بمقدال تتر  2000إذا زاا تدا الطلبا تلى 
ً
لتلب، ومك حتلا وجوا سدن ااخلك للطلبا فإاه تت  زيتاة السعا ااذكولة ستبقت

 تدعب واحد لكل لتلب تن للبا السدن الداخلك.

ةقيا ختصا ف( الصرف الصحك: يجب لبط تجتلي العتتعا تع  بدا ااجتلي العتتا مك حتل وجواهت، أو إنشتء تحطا ت

 بتلعتتعا.

س( اعلتزال بكواا  وتتطلبت  البةتء الختص لذوي اعحتيتجت  الختصا تةد إنشتء أي تبنى جديد، والاسا إتكتايا تعديل 

 اابنيا القتئما لتتوافق تع هذه ااتطلبت .

 و  اآلتيا:ق( تدتب اإلل تا الوظيدي وتتتبعا الخريجين يتبع لعمتاة  ؤون الطلبا: يجب أن يحقق الشر  **

توفير تستحت  تخصصا للتأهيل الوظيدي بشكل فراي وأخرى بشكل جمتعك، وتستحت  اجقزة الدمبيوتر، و تتت   -1

 .2ل150للتدليب الوظيدي بحيث ع تقل ااستحا لقذا اادتب تن 

 توفير العدا الالزل تن ااوظدين تلى أن ع يقل تداه  تن ألبعا. -2

 ا تكلدا النشتلت  والدولا  والبراتس الختصا بتإلل تا الوظيدي.تخصيح توازاا لقذا اادتب لتعطي -3

 ( األجهزة والتجهيزات والوسائل التعليمية:12المادة )

 أ( ااجقزة والوستئل التعليميا: 



 توفر العتتعا ااجقزة والوستئل التعليميا الالزتا للتدليس مك العتتعا، وبختصا تت يلك:  - 

دل جقتز واحد تلى اا ل لكل تضو هيئا تدليس، وجقتز حتسوب واحد تلى اا ل لكل أجقزة حتسوب أخصيا بمع -1  

20  
ً
  .لتلبت

 سمين بمت    آع  لتصوير ااولاق بمعدل آلا واحدة تلى اا ل لكل  س  تن أ ستل كل كليا ، ويجوز توفير لكل  -2   

 يعتال آله  واحدة اذا كتن هةتلك وحدة تصوير تركزي مك الكليا .

 جقتز حتسوب تع لتبعا تلى اا ل لكل  س  أكتايمي أو وحدة إااليا. -3  

 توفير تدا تةتسب تن االواح البيضتء لكل كليا. -4  

 توفير تدا تةتسب تن أجقزة ترض البيتات  تةتسبا لكل  س . -5  

 ب( السعال  واالدت : توفر العتتعا تت يلك:

 واللوازل. وصوع  للرسول والوالاا  وااصروفت و  دت  وبطت ت  وجلواسعال  وتلدت  الدائرة ااتليا وتض : تل -1

الوثتئق  سعال  وتلدت   ؤون العتتلين الختصا بتعيين العتتلين فيهت وتض  تقواه  و قتاااه  العلميا وغير ذلك تن -2

 الالزتا.

 عا.سعال  وتلدت  إاالة العتتعا وتض  تلدت  لحدظ ااعتتال  الختصا بإاالة العتت -3

 أالا وتطويت  تطبوتا تشمل اليل أسمتء أتضتء هيئا التدليس وهواتدق ، واليل أسمتء اإلااليين والعتتلين مك -4

 واليل الطتلب، واليل العتتعا، والدتتب السةوي، وغيرهت تن اانشولا  التي تصدلهت العتتعا.العتتعا 

 (13لمادة )ا

والخطط الدلاسيا لس مك تتطلب أتضتء هيئا التدليس  ت  يبت ااج( تن هذه التعليم6تلى الرغ  تمت ولا مك ااتاة  

 للتخصصت  ذا  الصبغا العمليا  التطبيقيا( أو ذا  الصبغا الختصا.

 . (حساب الطاقة االستيعابية العامة13المادة )

-  
ً
 لتتليا : للمتوسط الحستبي للطت ا اعستيعتبيا للمحتول ا تحدا الطت ا اعستيعتبيا العتتا لمعتتعا وفقت

  .أتضتء هيئا التدليستحول  -       

  .لض واابتنيااستحا الوظيديا لأل  تحول   -  

  .اادتبا تحول   -  

   تتت  التدليس.تحول   -       

 القبول والتسعيلتحول   -       

 أحكـام عـامـة                                                  

 (15املادة )

 ت  والخدتت  الطالبيا مك العتتعاالعتتعا وتت تليهت تن ترافق لألغراض ااكتايميا واإلااليا والعلميا والنشتلتخصح ألض 

 (16املادة )

 تستقبليا لتوفير أتضتء القيئا التدليسيا وضمتن وجوا العدا الكتمك تنه  مك كل تخصح حسب تعتيير 
ً
تضع كل جتتعا خططت

 احلك والبيئا.ااجتمع  اليا واضحا مك تجتل خدتا وخطط وآ اعتتمتا الختص لكل تخصح

 (17املادة )

 تلتزل العتتعا بأسس  بول الطلبا التي يقرهت تجلس التعلي  العتلك مك بدايا كل تتل الاد ي.

 



 (18املادة )

حين إزالا تلك ااختلدت  لقيئا لعيت  الةظر مك للب لفع الطت ا اعستيعتبيا العتتا لمعتتعا إذا كتن تليهت تختلدت  أو غراتت  ل 

 تلى اا ل تن تتليخ إزالعهت. واحد بعد فصل الاد ي  إع  يةظر بهذه الطلب اختلدت  عأو افع الغراتت ، ومك حتل تدرال تلك ا

 (19ملادة )ا

 
 
 تتمتا الختص.طبق هذه التعليمت  تلى كل تت ل  يرا تليه اح مك تعتيير اعتتمتا العتل لبراتس الدلاست  العليت وتعتيير اع ت

 (20املادة )

 يبت تجلس القيئا مك أيا أتول ل  يرا بهت اح مك هذه التعليمت .

 (21املادة )

 
 
 لغك هذه التعليمت  أيا اصوص أو  رالا  ستبقا تتعتلض تعقت.ت

 (22)املادة 

 . 7/4/2013 ( تتليخ219بموجب  رال تجلس القيئا ل      ااعدلا صدل  هذه التعليمت 

 ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

 19/5/2013( تتليخ 264/18/2013بموجب  رال تجلس القيئا ل    ( 10تن ااتاة  ( 3  البةدت  تعديل * 

 .2014/ 3/12( تتليخ 505/32/2014( بموجب  رال تجلس القيئا ل    6*** ت  تعديل البةد  ز( تن ااتاة  

 .2014/ 24/12( تتليخ 538/34/2014( بموجب  رال تجلس القيئا ل    10البةد  ق( تن ااتاة  ** ت  اضتفا 

 .22/4/2015( تتليخ 196/13/2015( بموجب  رال تجلس القيئا ل    6( تن ااتاة  2/بت  تعديل البةد   ****    

 .  8/3/2017يخ ( تتل 99/9/2017( بموجب  رال تجلس القيئا ل    13ت  تعديل ااتاة   *****

 .17/9/2017( تتليخ 375/33/2017 ( حسب  رال تجلس القيئا ل   6( تن ااتاة  أ-5ت  تعديل البةد   ******


