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 ملؤسساث الخعليم العالي الاسديعابيت العامت والخاصت اثرفع الطاقو  والخاصالاعخماد العام  أسس

صادرة ال 5/4/2017( جاريخ 2017/12/140بمىجب قرار مجلس الهيئت رقم )( 11رقم ) املعذلت

 ي رقم( من قاهىن هيئت اعخماد مؤسساث الخعليم العال 7( من املادة )سإلى الفقرجين )أ،  باالسدناد

 وحعذيالجه. 2007لسنت  (20)

 

 :(1المادة )

تعميمات مراقبة التزاـ مؤسسات التعميـ العالي بالقوانيف واألنظمة والتعميمات المتعمقة بالتعميـ العالي مع  المعدلة سساألتقرأ ىذه  
، الصػادرة باالسػتناد 7/4/2013تػاري   (219/14/2013)( بموجب قرار مجمس الييئة رقـ 14المعدلة رقـ ) ومعايير االعتماد

 .وتعديالتو 2007( لسنة 20( مف قانوف ىيئة اعتماد مؤسسات التعميـ العالي رقـ )7إلى الفقرتيف )ب، ؾ( مف المػادة )
 :(2المادة )

 ؾ .أدناه ما لـ تدؿ القرينة عمى غير ذل يكوف لمكممات والعبارات اآلتية حيثما وردت في ىذه التعميمات المعاني المخصصة ليا

 وضماف جودتيا العالي الييئػػػػػة : ىيئة اعتماد مؤسسات التعميـ

  .المجمػػػس : مجمس الييئة

 .الرئيػػػػػس : رئيس المجمس

 .متوسطة، أو غيرىامجتمع  التعميـ العالي : المؤسسات التي تتولى التعميـ العالي سواء كانت جامعات أو كميات مؤسسات

 يالتعميـ العال المؤسسة: مؤسسات

  الجامعػػػػػة : مؤسسة رسمية أو خاصة لمتعميـ العالي تمنح درجة جامعية.

غيرىػا( التػي تمػنح درجػة البكػالوريوس و/أو دراسػات  )كميػة جامعيػة، أكاديميػة، معيػد أو الكميػة الجامعيػة : مؤسسػة تعمػيـ عػالي
قػػوؿ التخصػ  المتداخمػػة، وال واحػػد مػف حقػػوؿ المعرفػة أو مػف حقمػػيف مػف ح عميػا فػي تخصػػ  أو أكثػر مػػف تخصصػات حقػؿ

 جامعة. تندرج تحت مظمة أي

 برنامج الدراسات العميا: دبمـو عالي او ماجستير او دكتوراه

 تعميـ عالي برنامج الدراسات العميا المشترؾ: برنامج تشترؾ بو اكثر مف مؤسسة

 مجمس.الطاقة االستيعابية العامة: الحد األقصى لعدد الطمبة المحدد لمجامعة مف قبؿ ال

 الطاقة االستيعابية الخاصو: الحد األقصى لعدد الطمبة المحدد لمتخص  مف قبؿ المجمس.

 لممؤسسة. الطاقة االستيعابية العامة (3المادة )

مػػػف الطاقػػػة االسػػػتيعابية القصػػػو   (%25) يزيػػػد عػػػف المػػػا بوؿ مػػػرة ألمؤسسػػػة التعمػػػيـ العػػػالي اعتمػػػادا  عامػػػا   عتمػػػادايػػػتـ  -1
جراءاتػػوتالمنصػػو  عمييػػا فػػي  الصػػادرة عػػف مجمػػس  عميمػػات التػػرخي  ءنشػػاء الجامعػػات والمؤسسػػات الجامعيػػة جالخاصػػةج وا 

 .بعد مرور سنة مف تاري  االعتماد ألوؿ مرة العامة ويتـ تثبيت الطاقة االستيعابية التعميـ العالي
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فػي أي وقػت بصػرؼ النظػر ر محػددة  يمكف لمؤسسة التعميـ العالي التقدـ بطمب لرفع الطاقة االستيعابية العامة بنسػبة غيػ -2
 طاقػػة االسػػتيعابيةلمتػػاري  أخػػر قػػرار تثبيػػت لمطاقػػة االسػػتيعابية العامػػة، بمػػا ال يترتػػب عمػػى تمػػؾ الزيػػادة تجػػاوز الحػػد األعمػػى  عػػف

جراءاتػو الصػادرة عػف مجمػس التعالعامة  مػيـ الواردة في تعميمات الترخي  ءنشػاء الجامعػات والمؤسسػات الجامعيػة ج الخاصػةج وا 
 *****العاليج 

يقػػػدـ لييئػػػة اعتمػػػاد  تميػػػزالمقػػػرة ليػػػا بطمػػػب يتضػػػمف ممػػػؼ االسػػػتيعابية العامػػػة  التػػػي ترغػػػب برفػػػع الطاقػػػة المؤسسػػػةتتقػػػدـ   -3
 مؤسسات التعميـ العالي يشتمؿ عمى ما يمي :

يعات النافػذة وعػدـ وجػػود تقػديـ مػا يثبػت تحقيػؽ الجامعػة لكافػػة معػايير االعتمػاديف العػاـ والخػا  وااللتػػزاـ بالتعميمػات والتشػر  .أ 
 مخالفات عمييا.

قائمة المبتعثيف الحالييف عمى المقاعد الدراسية وعمى حساب الجامعة مبينا  فييا التخصصات الدقيقة والدرجات العممية ليـ   .ب 
 والجيات المبتعث إلييا.

 خطة إبتعاث الجامعة لمسنوات الخمس القادمة.جػ. 
ى البحػػث العممػػي ومجاالتػػو، ونسػػبة اءنفػػاؽ عميػػو مػػف موازنػػة الجامعػػة والجػػوائز التػػي تقريػػر مفصػػؿ حػػوؿ أوجػػو اءنفػػاؽ عمػػ د. 

 حازت عمييا الجامعة وأعضاء ىيئة التدريس فييا.
 تقرير مفصؿ حوؿ أوجو اءنفاؽ والخدمات التي تقدميا الجامعة لممجتمع المحمي. ىػ. 
ي رفػع الطاقػات االسػتيعابية فييػا  بالجامعػة وتخصصػاتيـ قائمة تتضمف أسماء أعضاء ىيئة التدريس في التخصصات المنػو  و.

 وأسماء الجامعات التي تخرجوا منيا لدرجة الدكتوراه.
 قائمة تتضمف أعداد البحوث المنشورة ألعضاء ىيئة التدريس حسب نوع المجمة. . ز
 .أف يكوف التركيز في رفع الطاقات االستيعابية في كؿ جامعة عمى التخصصات العممية والتقنية .4
( طالػػب، 8000باءضػافة إلػػى مػػا ورد أعػػاله عمػػى المؤسسػػة التػػي ترغػػب برفػػع الطاقػػة االسػػتيعابية العامػػة ليػػا زيػػادة عمػػى ) .5

 التقدـ بطمب لمحصوؿ عمى شيادة ضماف الجودة قبؿ التقدـ بطمب رفع الطاقة االستيعابية العامة ليا.

 :كاديميةبرامج ال لتخصصات ال الطاقة االستيعابية الخاصة:(4المادة )

 ****أقصى.كحد ( طالب 300يعتمد التخص / برنامج البكالوريوس ألوؿ مرة بطاقة استيعابية خاصة ال تتجاوز ) .1
رفػع الطاقػة االسػتيعابية الخاصػة لمتخصػ / برنػامج البكػالوريوس فػي أي وقػت بصػرؼ  بطمب التقدـ السماح لممؤسسة التعميمية .2

 :*****تيعابية الخاصة الُمقرة لمتخص  شريطة اآلتيالنظر عف تاري  اعتماد وتثبيت الطاقة االس

%( مػػػف الطاقػػػة االسػػػتيعابية المعتمػػػدة والمقػػػرة لمتخصػػػ  ب سػػػتثناء 25أف ال تتجػػػاوز الزيػػػادة الممنوحػػػة فػػػي كػػػؿ مػػػرة عػػػف ) - أ
ر ( طالب وطالبػة بضػا النظػ300الطاقة االستيعابية المتدنية حيث يجوز رفع طاقتيا االستيعابية الى ) ذواتالتخصصات 

 .**عف الطاقة االستيعابية المعتمده سابقا
مػػػف الطاقػػػة االسػػػتيعابية المقػػػرة ( % 40)تخصصػػػات بػػػرامج  البكػػػالوريوس خاصػػػة ل اسػػػتيعابيةطاقػػػة  مػػػنح الجامعػػػة يجػػػوز ػ. بػػػ

ريس التد %( مف الطمبة الوافديف وأف يتـ تعييف العدد الالـز الفعمي مف أعضاء ىيئة40) شريطة أف تكوف نسبة الزيادة، ةتوالمثب
 ***(.ج أ -2ضمف ما ورد في بند )%( مف 40وفي جميع االحواؿ ال تحسب ىذه الزيادة )، لتضطية نسبة الزيادة

 
وحسػػب يسػػتحقيا التخصػػ  قيػػد البحػػث  التػػي المحسػػوبة بالطاقػػة االسػػتيعابية عميػػابػػرامج الدراسػػات ال فػػي يعتمػػد التخصػػ   .3

 ت العمياتعميمات ومعايير االعتماد العاـ لبرامج الدراسا
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تخصػػ  قيػػد البحػػث عمػػى أف ال التػػي يسػػتحقيا الالمحسػػوبة  بالطاقػػة االسػػتيعابية المشػػترؾ الدراسػػات العميػػا يعتمػػد برنػػامج  .4
 .تعميمات ومعايير االعتماد العاـ لبرامج الدراسات العمياوحسب  الممنوحة لمبرنامج   الخاصة الطاقة االستيعابيةتتجاوز 

بعد مرور فترة ال تقؿ عف سنة مػف تػاري  رخػر قػرار  .بية لمتخص  في برنامج الدراسات العميايمكف رفع الطاقة االستيعا . 5
%( مػػف الطاقػػة االسػػتيعابية 25شػػريطة أف ال تتجػػاوز الزيػػادة الممنوحػػة فػػي كػػؿ مػػرة عػػف ) تثبيػػت لمطاقػػة االسػػتيعابية لمبرنػػامج

قػػة االسػػتيعابية المنصػػو  عمييػػا فػػي تعميمػػات ومعػػايير وعمػػى أف ال تتجػػاوز الحػػد االقصػػى لمطا لمبرنػػامج  المعتمػػدة والمقػػرة
 .االعتماد العاـ لبرامج الدراسات العميا

% ( شػريطة اف تكػوف نسػبة 35)إلى ( % 25الدكتوراة مف )برامج  تخصصاتلخاصة  ستيعابيةامنح الجامعة طاقة  يجوز . 6 
اعضػػاء ىيئػػة التػػدريس لتضطيػػة ىػػذه الزيػػادة وتحقيػػؽ معػػايير %( مػػف الطمبػػة الوافػػديف وأف يػػتـ تعيػػيف العػػدد الػػالـز مػػف 10الزيػػادة )

 االعتماد الخا 
% ( شػػريطة اف تكػػوف 40)إلػػى  (%25الماجسػػتير مػػف ) تخصصػػات بػػرامجلمػػنح الجامعػػة طاقػػة اسػػتيعابية خاصػػة  يجػػوز . 7

%( مػػف الطمبػػة الوافػػديف وأف يػػتـ تعيػػيف العػػدد الػػالـز مػػف اعضػػاء ىيئػػة التػػدريس لتضطيػػة ىػػذه الزيػػادة وتحقيػػؽ 15نسػػبة الزيػػادة )
 ***  معايير االعتماد الخا .ج

مػػف تػػاري  نة تقػػؿ عػػف سػػ ال فتػػرةبعػػد مػػرور  ترؾالمشػػبرنػػامج الدراسػػات العميػػا لمتخصػػ  فػػي يمكػػف رفػػع الطاقػػة االسػػتيعابية  .8
%( مػف الطاقػة 25شػريطة أف ال تتجػاوز الزيػادة الممنوحػة فػي كػؿ مػرة عػف ) لمبرنػامجسػتيعابية الطاقػة الم تثبيػت قػرار رخػر
تعميمػات وعمى أف ال تتجػاوز الحػد االقصػى لمطاقػة االسػتيعابية المنصػو  عمييػا فػي ج عابية المعتمدة والمقرة لمبرناماالستي

   برامج الدراسات العمياومعايير االعتماد العاـ ل
رفػػع الطاقػػة طمػػب ت سػػوغادراسػػة تبػػيف م الخاصػػة االسػػتيعابيةرفػػع الطاقػػة  طمػػب أوخػػا  ال االعتمػػادمؤسسػػة مػػع طمػػب ال رفػػؽت .9

الػذيف التحقػوا بسػوؽ يف الخػريجأداء لنوعيػة مة ذلؾ مع احتياجات سوؽ العمؿ إضافة إلى اشتماليا تقييما  ء  االستيعابية ومد  موا
 أرباب العمؿ في حاؿ تخريج فوج أو أكثر.العمؿ مف 

والعمميػػة لمجامعػػػات  اءنسػػانيةاءطػػار العػػاـ لتعميمػػات ومعػػايير االعتمػػػاد الخػػا  لمتخصصػػات  الػػواردة فػػػيالبنػػود  إلػػىإضػػافة   .10
عػاـ لتعميمػات وتعميمػات ومعػايير االعتمػاد العػاـ لبػرامج  لمدراسػات العميػا واءطػار ال والكميات الجامعية ومعايير االعتماد الخا 

، التطبيقيػة لبرنػامج البكػالوريوس اءطار العاـ لتعميمات ومعايير اعتمػاد الخػا  لمتخصصػاتو  ومعايير اعتماد البرامج المشتركة
طمػػب رفػػع الطاقػػة  تسػػوغي تػػالالتػػي حققتيػػا و  التحتيػػة والنوعيػػة يػػةفػػي البنتوضػػح طبيعػػة التوسػػع   تقػػدـ المؤسسػػة معمومػػات مفصػػمة

الييئػػة التدريسػػية ىيئػػة التػػدريس ورفػػد أعضػػاء األسػػاتذة واألسػػاتذة المشػػاركيف الػػى مجمػػوع صػػ  مثػػؿ زيػػادة عػػدد االسػػتيعابية لمتخ
 تػػػود وغيػػػر ذلػػػؾ مػػػف عناصػػػر ذات بعػػػد نػػػوعي واءرتقػػػاء بنوعيتيػػػا وزيػػػادة األجيػػػزة والتجييػػػزاتبأكػػػاديمييف ذوي إنجػػػازات متميػػػزة 

 .إليياالمؤسسة اءشارة 
تنسػػجـ مػػػع الزيػػادة فػػي الطاقػػػة موفػػديف خطػػة ابتعػػػاث المؤسسػػة قػػػدـ تُ فػػي التخصػػ ،  التدريسػػػيةفػػي حالػػة نػػػدرة أعضػػاء الييئػػة  .11

 .مف أجؿ الحصوؿ عمى درجة الدكتوراة أف يكوف االبتعاث إلى جامعات مرموقةة شريطة طموبالماالستيعابية 
النوعيػة المرافقػة لمطمػب ولممجمػس أف اءعتماد في كافة اءضافات ىيئة عند دراسة طمب رفع الطاقة اءستيعابية، ينظر مجمس   .12

 يقرر مد  اتفاقيا مع سياسة التوجو نحو اءرتقاء بنوعية التعميـ العالي مف عدمو.  
أف يكػوف ىنػاؾ بعػد اكتمػاؿ كافػة الشػروط المحققػة لرفعيػا وال يجػوز  الخاصػةالطاقػة االسػتيعابية  وتثبيت رفع ينظر المجمس في  .13

 .النافذة اد الخا بمعايير االعتم تتعمؽ أية نواق 
ينظر المجمس في رفع وتثبيت الطاقة االستيعابية العامة بعد اكتماؿ كافة الشػروط المحققػة لرفعيػا  وفػي حػاؿ وجػود أيػة نػواق   .14

تؤجؿ تثبيت الطاقة االستيعابية العامة لحيف اسػتكماؿ النػواق  وخػالؿ سػنو مػف تػاري  اخػر  تتعمؽ بمعايير االعتماد العاـ النافذة
 فع الطاقة االستيعابية العامو.قرار ر 
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فػػػي  هالػػػدكتورادرجػػػة فػػػي حػػػاؿ اعتمػػػاد )تخصػػػ  /برنػػػامج البكػػػالوريوس( ألوؿ مػػػرة بعضػػػوي ىيئػػػة تػػػدريس متفػػػرغيف مػػػف حممػػػة  .15
فػػي  بعػػد سػػنةالتخصػػ  يػػتـ تثبيػػت الطاقػػة االسػػتيعابية لمتخصػػ  فػػي موعػػد أقصػػاه بدايػػة السػػنة الثالثػػة مػػف تػػاري  االعتمػػاد، أو 

عمػى أف  فػي التخصػ  درجػة الػدكتوراهة بتعييف مػاال يقػؿ عػف أربعػة أعضػاء ىيئػة تػدريس متفػرغيف مػف حممػة حاؿ قياـ الجامع
 واحد برتبة أستاذ مشارؾ عمى األقؿ. درجة الدكتوراه متفرغ  حممة ىيئة تدريس مف يكوف مف بينيـ عضو

 هالػدكتورادرجػة  متفػرغيف مػف حممػة  ة تػدريسوؿ مرة بثالثة أعضػاء ىيئػفي حاؿ اعتماد )تخص / برنامج الدراسات العميا( أل  .16
يتـ تثبيػت الطاقػة االسػتيعابية لمتخصػ  فػي موعػد أقصػاه بدايػة السػنة الثانيػة و  عمى أف يكوف احدىـ برتبة أستاذ في التخص 

مػاد تعميمػات ومعػايير االعت المنصػو  عمييػا فػي  أعضػاء ىيئػة التػدريس رتػب واسػسعمػى أف يػتـ مراعػػػاة  مػف تػاري  االعتمػاد
 العاـ لبرامج الدراسات العميا.

  :(5المادة )

تقػػدـ المؤسسػػة تقريػػرا  يبػػيف مػػد  اسػػتقرار البرنػػامج األكػػاديمي واآلليػػة التػػي تعتمػػدىا لضػػماف االسػػتقرار الػػوظيفي ألعضػػاء الييئػػة 
 التدريسية في البرنامج األكاديمي.

 :(6المادة )

قػػة االسػػتيعابية العامػػة أو الخاصػػة ألي مؤسسػػة تعميميػػة إذا كػػاف عمييػػا ال يػػتـ النظػػر فػػي طمػػب االعتمػػاد الخػػا  او رفػػع الطا 
مخالفات أو غرامات لمييئة لحيف إزالة تمؾ المخالفة أو دفع الضرامات، وفي حاؿ تكرار تمؾ المخالفات الينظػر بيػذه الطمبػات إال 

 بعد فصؿ دراسي واحد عمى األقؿ مف تاري  إزالتيا.
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 أحكام عامة
  :(7ادة )الم 

 .تمضي ىذه التعميمات أية نصو  أو قرارات سابقة تتعارا معيا

 :(8المادة )

 يبت المجمس في أية أمور لـ يرد بيا ن  في ىذه التعميمات. 

 :(9المادة )

 5/4/2017( تاري  12/1402017/)رقـ  االعتماد ىيئةبموجب قرار مجمس  المعدلة صدرت ىذه التعميمات 

 :(10المادة )
 2017/2018بيذه التعميمات بداية الفصؿ الدراسي االوؿ مف العاـ الجامعي  يعمؿ 

%( مػػف الطاقػػة 25يشػػترط أف ال تتجػػاوز الزيػػادة الممنوحػػة فػػي كػػؿ مػػرة عػػف ) (11/4/2018( تػػاري  )129/15/2018تػػـ التعػػديؿ بقػػرار المجمػػس رقػػـ ) * 
( طالػب وطالبػة 200لطاقة االستيعابية المتدنية حيث يجػوز رفػع طاقتيػا االسػتيعابية الػى )االستيعابية المعتمدة والمقرة لمتخص  باستثناء التخصصات ذات ا

 بضا النظر عف الطاقة االستيعابية المعتمدة سابقا .

مج ج تعديؿ نسبة الزيادة الممنوحة في رفع الطاقة االستيعابية الخاصة لبرا2018/12/19 تاري   (607/48/2018تـ تعديؿ بقرار المجمس رقـ )**
%( مف الطمبة الوافديف وأف يتـ تعييف العدد الالـز الفعمي مف أعضاء ىيئة التدريس 25% شريطة أف تكوف نسبة الزيادة)50% الى 25البكالوريوس مف 

 لتضطية نسبة الزيادة.ج 
 (1/5/2019( تاري  )260/18/2019تـ تعديؿ بقرار المجمس رقـ ) ***
%( 10% ( شػريطة اف تكػوف نسػبة الزيػادة )35% إلػى 25الطاقػة االسػتيعابية الخاصػة لبػرامج الػدكتوراه مػف )تعديؿ نسبة الزيادة الممنوحػة فػي رفػع  -1

 مف الطمبة الوافديف وأف يتـ تعييف العدد الالـز مف اعضاء ىيئة التدريس لتضطية ىذه الزيادة وتحقيؽ معايير االعتماد الخا 
%( 15% ( شريطة اف تكوف نسبة الزيادة )40% إلى 25تيعابية الخاصة لبرامج الماجستير مف )تعديؿ نسبة الزيادة الممنوحة في رفع الطاقة االس -2

 .جوتحقيؽ معايير االعتماد الخا  مف الطمبة الوافديف وأف يتـ تعييف العدد الالـز مف اعضاء ىيئة التدريس لتضطية ىذه الزيادة
 8/4/2020  ( تاري99/14/2020**** تـ التعديؿ بموجب قرار المجمس رقـ )

  (26/8/2020( تاري  )292/30/2020المجمس رقـ )بموجب قرار تعديؿ التـ  *****
 
 
 
 
  


