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 العام للكليات الجامعية املتوسطةتعليمات االعتماد 

 (:1) املادة

 (14/4/2021تاريخ )( 306/14/2021)رقم الصادرة بموجب قرار مجلس الهيئة  (تعليمات االعتماد العام للكليات الجامعية املتوسطة)تسمى هـذه التعليمات 

 إلى الفقرتيـن )أ، س( من املادة )
ً
 من تاريخ  وتعديالته 2007( لسنة 20من قانون هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي رقم ) (7إستنادا

ً
ويعمل بها اعتبارا

 إقرارها.

  (:2) املادة

 املخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: املعاني تيكون للكلمات والعبارات اآلتية حيثما وردت في هذه التعليما

 هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها. الهيئة:

 مجلس الهيئة. املجلس:

 الحكام هذه التعليمات)امناء الكلية الجامعية املتوسطة مجلس  :مجلس االمناء
ً
 .(املعين وفقا

ســـــــ تين وال ت يد عن  بعد الثانوية العامة أو ما يعادلها وال تقل مدة الدراســـــــة ف ها عن املتوســـــــ  مالتي تمنح درجة الدبلو الكلية الجامعية املتوســـــــطة  الكلية:

 .دراسية ثالث سنوات

   عميد الكلية. العميد:

 ذات العالقة املترابطة. األساسية التخصص أو مجموعة من التخصصات التي تشترك في القاعدة املعرفية البرنامج:

 ذات العالقة املترابطة. األساسية التخصص أو مجموعة من التخصصات ضمن البرنامج الواحد التي تشترك في القاعدة املعرفية املسـار:

 القسم األكاديمي. القسـم:

 الحد األقص ى لعدد الطلبة املحدد للكلية. الطاقة االستيعابية العامة:

 .للتخصص املحدد الطلبة لعدد األقص ى الحد: الخاصة االستيعابية الطاقة

 التنظيم اإلداري واألكاديمي(: 3املادة )

مباشــــــــــــرة وت اــــــــــــجم م  جمي  التشــــــــــــريعات النافذة في اململ ة  للعميديكون للكلية ب ية تنظيمية أكاديمية وإدارية وفنية ومالية خاصــــــــــــة بها تتب   .أ

 األردنية الهاشمية.

 يلي:اإلدارية للكلية على ما و تشتمل الب ية التنظيمية  .ب

 ومساعديه. عميد الكلية ونوابه .1

 رؤساء األقسام األكاديمية. .2

 أمين امل تبة. .3

 رئيس قسم القبول والتاجيل. .4

 مديري الدوائر اإلدارية واملالية والخدماتية والرقابة املالية والتدقيق الداخلي. .5

 :(4املادة )

 : وتحدد مهامها وفق أحكام التشريعات النافذة تشكل في الكلية املجالس اآلتية .أ

 مجلس األمناء. .1

 مجلس الكلية. .2

 مجالس األقسام. .3

 القوانين واألنظمة النافذة. وفقيجوز إنشاء مجالس أخرى في الكلية  .ب
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  :(5املادة )

 :قابلة للتجديد ملرة واحدة، وذلك وفق اآلتيسنوات  أرب جلس ملدة امل بقرار منشكل مجلس األمناء ي   .أ

 لرئيس مجلس األمناء. .1
ً
 العميد بح م منصبه ويكون نائبا

 من أعضاء هيئة التدريس العاملين في الجامعات ممن يحملون درجة  الدكتوراه. املجلسيختارهما  عضوان اثنان .2

ديرين أو هيئة امل) املؤسسة املال ة للكليةهم ب  سبيمن قطاعات اإلنتاج املختلفة والتخصصات ذات العالقة، و  عضوان اثنان .3

، على ان ال يقل املؤهل العلمي ألي منهما عن درجة  (أو مجلس إدارة الشركة
ً
من غير العاملين في الكلية ويسمي أحدهما رئيسا

 البكالوريوس.

 في مجلس امنائها. .ب
ً
 ال يجوز لعضو هيئة التدريس أو املوظف العامل في الكلية أن يكون عضوا

  في حال تغيب أي عضــــــو من مجلس األمناء عن .ج
ً
حضــــــور جلســــــتين متتابعتين أو ثالث جلســــــات متباعدة خالل العام الدرافــــــ ي يتم اســــــتبداله وفقا

 ألحكام البند )أ( من هذه املادة.

 ســباب أل ســ ب من ا أليإذا شــغر مرك  رئيس مجلس األمناء أو أي من أعضــائه  .د
ً
يعين من يحل محله للمدة املتبقية من عضــويته  خالل شــهر وفقا

 هذه املادة.من ألحكام البند )أ( 

 مناء مرة واحدة كل شهرين على االقل.أل مناء إجتماعاته في حرم الكلية بدعوة من رئيس مجلس األ يعقد مجلس ا .ه

  :(6املادة )

 يتولى مجلس األمناء املهام والصالحيات اآلتية: 

 رسم السياسة العامة للكلية في ضوء سياسة التعليم العالي. .1

 .أو إلغائها أو تجميدها دمجها وبإنشاء األقسام أو التخصصات األكاديمية أ العاليالتعليم مجلس الت سيب إلى  .2

 الت سيب إلى الهيئة بتعيين العميد أو التجديد له أو قبول استقالته.  .3

 .مبررةفي حاالت الت سيب إلى الهيئة بإعفاء العميد من منصبه قبل نهاية املدة  .4

 العميد ورؤساء األقسام بناًء على ت سيب العميد. نوابتعيين  .5

 إقرار التعليمات واألنظمة الداخلية الناظمة إلدارة الكلية بما ال يتعارض م  التشريعات النافذة. .6

 .ورفعها للمجلس للمصادقه عل ها للكلية الختامية إقرار مشروع املوازنة السنوية وامليزانية العمومية والحسابات .7

 الكلية من الطلبة في مختلف التخصصات. تستوف ها الدراسية ورسوم الخدمات التعليمية األخرى التي  الرسوم تحديد .8

 تقييم أداء الكلية من جمي  الجوانب األكاديمية واإلدارية واملالية والب ية التحتية. .9

 داء الكلية وعميدها الى املجلس.أتقديم تقرير سنوي عن  .10

 .، وإجراء ما يل م حسب االصول الداخلية وديوان املحاسبة واستفساراته االطالع على تقارير وحدة الرقابة .11

 .وفق التشريعات النافذة باملوافقة على عقد االتفاقيات ملجلس التعليم العاليالتوصية  .12

 : (7املادة )

عين جلس املبقرار من إلدارتها لكل كلية عميد متفرغ  يكون  .أ  بناًء على ت سيب مجلس األمناء ملدة ثالث سنوات قابلة للتجديد مرةي 

 واحدة.

 على شهادة الدكتوراه ومن ذوي الخبرة األكاديمية واإلدارية، ومن  .ب
ً
 للكلية أن يكون أردني الج سية حاصال

ً
يشترط في من يعين عميدا

 ، وإذا بلغ عمر العميد70غير املال ين أو املساهمين أو ذوي القرابة من الدرجة االولى ألي منهم، شريطة ان ال يتجاوز عمره عن )
ً
 ( عاما

 قبل صدور هذه التعليمات ولم ي مل مدة الـ)70)
ً
 وكان عقده ساريا

ً
 حتى ينهي مدة عقده. يستمر( سنوات 3( عاما

 ب( من هذه املادة للكليات الحكومية والعس رية.، في حاالت مبررة أستثناء ما جاء في البندين )أ للمجلسيجوز  .ج
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، ويتخذ املجلس القرار الذي يراه راف ي واحــد ايتولى نائب العميد مهام العميد ملدة ال ت يد عن فصل د .د
ً
ذا أصبح منصب العميــد شاغـــرا

 في حال مرور تلك املدة.
ً
 مناسبا

عنها رئيس مجلس نيابة بموجب عقد خاص م  الكلية يوقعه وامتيازاته بقرار من مجلس االمناء و يحدد راتب العميد وسائر حقوقه  .ه

           .للمجلساألمناء، وترف  ناخة من العقد 

وهو املسؤول األول أمام الهيئة لغايات االعتماد عن إدارة ويتب  إحدى االقسام االكاديمية ف ها، يكون العميد عضو هيئة تدريس،  .و

 الكلية ويمارس املهام اآلتية:

 ألحكام ا .1
ً
 لتشريعات النافذة.تمثيل الكلية أمام جمي  الجهات الرسمية والقضائية والهيئات وتوقي  العقود نيابة عنها وفقا

 ألحكام التشريعات النافذة. .2
ً
 إدارة شؤون الكلية األكاديمية واإلدارية واملالية وفقا

الت سيب إلى مجلس األمناء بتعيين نائب العميد ورؤساء األقسام ملدة عام واحد قابل للتجديد والت سيب بقبول استقاالتهم أو  .3

 إعفاء أي منهم من منصبه.

 على توثيق قراراته ومتابعة تنفيذها. واإلشراف نعقاددعوة مجلس الكلية لال .4

 بشأنها. مجلس األمناء التخاذ القرار املناسب إلىإعداد خطة سنوية ملشاري  الكلية وبرامجها وتخصصاتها ورفعها  .5

 إعداد مشروع املوازنة السنوية للكلية. .6

 .داد تقارير سنوية عن اداء الكليةإع .7

 التشريعات النافذة. وفقأية صالحيات أخرى  .8

 : (8املادة )

 من: كل يكون لكل كلية مجلس يسمى )مجلس الكلية( برئاسة العميد وعضوية .أ

 العميد.  نواب .1

 مساعدي العميد. .2

 رؤساء األقسام. .3

 ممثل عن كل قسم من أعضاء الهيئة التدريسية يتم انتخابه من قبل القسم املعني في مطل  كل عام دراف ي. .4

 املحلي يعينه العميد ملدة سنة واحدة على اال يقل مؤهله العلمي عن درجة البكالوريوس في إحدى تخصصات الكلية.ممثل عن املجتم   .5

جلسات )اجتماعات( في الفصل الدراف ي الواحد، ويتم تدوين محاضر  (4تكون اجتماعات مجلس الكلية دورية ومنتظمة على أال تقل عن ) .ب

 .االجتماعات وتوثيقها بشكل رسمي

 : (9)دة املا

 يتولى مجلس الكلية املهام والصالحيات اآلتية:

 الكلية ورفعها إلى مجلس األمناء إلقرارها. في إعداد التعليمات واألنظمة الداخلية التي يقدمها العميد لتنظيم شؤون العمل .أ

 مشروع املوازنة السنوية للكلية والت سيب إلى مجلس األمناء إلقراره. مناقشة .ب

 داء الكلية والت سيب إلى مجلس االمناء إلقرارها.أالسنوية عن مناقشة التقارير  .ج

 اعتماد نتائج االمتحانات النهائية وقوائم الخريجين. .د

النظر في أي موضوع يتعلق بالعمل األكاديمي يعرضه العميد عليه مما ال يدخل في صالحيات أي جهة من الجهات املنصوص عل ها في هذه  .ه

 التعليمات أو أي تشري  آخر.

 كاديميألالقسم ا (:10املادة )

 يكون لكل قسم مجلس يسمى )مجلس القسم( يتألف من رئيس القسم وجمي  أعضاء الهيئة التدريسية املتفرغين فيه. .أ

 يجوز أن يترأس العميد مجلس القسم في حالة غياب رئيس القسم.  .ب
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تدوين محاضر  الفصل الدراف ي الواحد، ويتم( جلسات في 4تكون اجتماعات مجلس القسم دورية ومنتظمة، على أال تقل عن ) .ج

 االجتماعات وتوثيقها في القسم بشكل رسمي.

 (: مهام مجلس القسم11املادة )

 املهام والصالحيات اآلتية: كاديمي ألايتولى مجلس القسم 

 الدراسية.وض  األسس التي تضمن حسن اإلشراف واإلرشاد األكاديمي والتوجيه العلمي لطلبة القسم وحل مش التهم  .أ

 وض  الترتيبات الالزمة لضب  دوام الطلبة في املحاضرات. .ب

 وض  األسس املناسبة لإلشراف على االمتحانات في القسم. .ج

 مناقشة نتائج امتحانات الطلبة وقوائم الخريجين ورفعها إلى مجلس الكلية. .د

 تقييم األعمال واألنشطة األكاديمية ألعضاء هيئة التدريس. .ه

 . يعرضها رئيس القسم وفق التشريعات النافذةأية أمور أخرى  .و

 موازنة الكلية ومواردها املالية (:12املادة )

 للكلية موازنة خاصة مستقلة.  .أ

 تتألف موارد الكلية من:  .ب

 الرسوم الدراسية. .1

 ري  األموال املنقولة وغير املنقولة. .2

 ري  األنشطة االستثمارية واملشاري  اإلنتاجية العائدة للكلية. .3

  .ج
ً
يفتح حساب خاص للكلية مستقل عن حسابات الشركة املال ة لها في أحد البنوك في اململ ة تودع فيه مخصصات الكلية طبقا

 التعليمات املالية للكلية.النظام املالي أو ملوازنتها ويتم اإلنفاق منه بقرار من العميد حسب 

 أعضاء هية التدريس والكوادر الفنية املساعدة (:13املادة )

 أعضاء الهيئة التدريسية املتفرغين:   .أ

 تلتزم الكلية بما يلي:

توفير عضو هيئة تدريس واحد على األقل من حملة درجة الدكتوراه في إحدى التخصصات التي تندرج تحت كل برنامج ويجوز  .1

تخصصات،  ةل من ثالثللمجلس في حاالت مبررة استثناء شرط درجة الدكتوراه إذا كان عدد التخصصات املطروحة في املسار أق

 من حملة درجة الدكتوراه.ف ها تطبيقية يصعب توفير عضو هيئة تدريس  وأتقنية برامج إذا كانت الأو 

 توفير عضو هيئة تدريس واحد على األقل  من حملة درجة املاجستير في كل تخصص. .2

مجاالت التخصص األساسية، على أن ال  توفير عضو هيئة تدريس واحد على األقل من حملة درجة البكالوريوس لكل مجال من .3

ي يد عددهم عن ضعف مجموع حملة درجة الدكتوراه واملاجستير املتفرغين، ويجوز في حاالت خاصة أن يراعى التداخل بين مجالين 

 على األكثر.

دريس في حملة درجة الدبلوم الجامعي املتوس  كمدرس ممارس للتعضو هيئة تدريس واحد في كل تخصص من يجوز احتساب  .4

 ( سنوات في مجال التخصص.10عن ) خبرتهالتطبيقية للتخصصات النادرة على ان ال تقل  وأتخصصات التقنية ال

 وإذا بلغ عمره الـ )70أال يتجاوز عمر عضو هيئة التدريس املتفرغ عن ) .5
ً
 قبل صدور هذه التعليمات 70( عاما

ً
 وكان عقده ساريا

ً
( عاما

 لعمله حتى ينهي 
ً
 مدة عقده.يبقى ممارسا

 تقل مدة عقود أعضاء هيئة التدريس عن سنة دراسية واحدة. .6
ّ
 اال

 على األقل من أعضاء هيئة التدريس املتفرغين بعقود ال تقل مدتها عن س تين. (%50)تعيين ما نس ته  .7
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عابية الخاصة عن أال تقل نسبة أعضاء هيئة التدريس ممن يحملون الج سية األردنية واملعتمدين لغايات حساب الطاقة االستي .8

 .من مجموع اعضاء هيئة التدريس في كل تخصص (80%)

 يكون الحد األقص ى للنصاب التدريس ي ألعضاء هيئة التدريس على النحو اآلتي: .9

 ( ساعة معتمدة.12)  . حملة درجة الدكتوراه1

 ساعة معتمدة. ( 15. حملة درجة املاجستير )2

 معتمدة.( ساعة 18. حملة درجة البكالوريوس )3

 أقص ى، على أن ال ت يد نسبتهم عن )4
ً
%( من مجموع أعضاء هيئة التدريس 10. عضو هيئة التدريس غير املتفرغ ست ساعات حدا

 املتفرغين املعتمدين في كل برنامج.

 الكوادر الفنية املساعدة: .ب

 املشرفون والفنيون:

 ادنى و يعين مشرف واحد على األقل لكل مختبر أو مشغل أو ورشة أو مرسم من حملة درجة الدبلوم املتوس  في التخصص  .1
ً
بخبرة حدا

.36( سنوات على أن ال ي يد العبء العملي له عن )7عملية في مجال التخصص ال تقل عن )
ً
 ( ساعة عملية أسبوعيا

 عن مختؤو يجوز أن يكون مشرف املختبر مس .2
ً
 وال 36) عن برين على األكثر شريطة أن ال يتجاوز العبء العمليال

ً
( ساعة عملية أسبوعيا

، بما يتناسب م  مساحة املختبر.25يقل عدد املشرفين عن مشرف لكل )
ً
 ( طالبا

 أدنى. .3
ً
 يعين فني واحد على األقل لكافة املختبرات في القسم الواحد من حملة درجة الدبلوم املتوس  حدا

 العامة الطاقة االستيعابية (:14املادة )

 كحد أقص ى.150يعتمد التخصص في برنامج الدبلوم املتوس  ألول مرة بطاقة استيعابية خاصة ال تتجاوز ) .أ
ً
 ( طالبا

 :للكليةيجوز للكلية التقدم بطلب لرف  الطاقة االستيعابية  .ب

 املراد رفعها مث ته. العامة للكليةاذا كانت الطاقة االستيعابية  .1

اكتملت كافة الشروط املحققة لرفعها بحيث ال يكون هنالك أية نواقص تتعلق بمعايير االعتماد الخاص النافذة وعدم وجود اذا  .2

 مخالفات.

 .من مجلس التعليم العالي املحددة االستيعابية العامة االعلى للطاقةاذا لم يترتب على تلك ال يادة تجاوز الحد  .3

 :كاآلتي التدريس املتفرغيننسبة الطلبة إلى أعضاء هيئة تكون  .ج

 .(1:40): لتخصصات اإلنسانيةا .1

 (.1:35): التخصصات العلمية .2

 (.1:35): التخصصات التطبيقية .3

 يعتبر الطلبة املاجلين في الكلية منتظمين في الدراسة بما ف هم الطلبة املؤجلين.  .د

 تراعى األمور اآلتية:  العامةحتساب الطاقة االستيعابية إألغراض  .ه

 هيئة التدريس من حملة درجة الدكتوراه واملاجستير املتفرغين املعتمدين.أعضاء  .1

 أعضاء هيئة التدريس من حملة درجة البكالوريوس املتفرغين املعتمدين.  .2

 .( أعاله لتغطية العمل اإلضافي2و  1%( من عدد أعضاء هيئة التدريس املتفرغين املعتمدين في البندين )10تضاف نسبة ) .3

على شهادة  الكلية%( من عدد أعضاء هيئة التدريس املتفرغين املعتمدين في التخصص، في حال حصول 10تضاف نسبة ) .4

 ضمان الجودة املحلية أو العاملية شريطة أن يكون لديهم عبء تدريس ي فعلي في التخصص.

 للمعادلة اآلتية: .و
ً
 يتم احتساب الطاقة االستيعابية الخاصة للتخصص وفقا

مجموع حملة  {) مجموع أعضاء هيئة التدريس املعتمدين في التخصص [× ] عدد ساعات مواد التخصص (÷ عدد ساعات الخطة  ) مجموع[

 نسبة طالب: أستاذ املقرة.× ]( }درجة الدكتوراه واملاجستير املعتمدين + مجموع حملة درجة البكالوريوس املعتمدين 
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 (: 15املادة )

 باآلتي:يجب على الكلية اإللتزام 

قبل قبول الطلبة وبدء التدريس  املجلسمن مجلس التعليم العالي والبحث العلمي اعتماد البرامج والتخصصات املرخصة من قبل  .أ

 ف ها.

 املجلس.عدم تجاوز الطاقة االستيعابية العامة والطاقة االستيعابية الخاصة املقرة من قبل  .ب

افق16املادة )  (: املباني واملر

( من املساحة الوظيفية لكل طالب ماجل في الكلية على أال تقل مساحة األرض عن  2م10الكلية ومرافقها: يشترط أن يخصص )مساحة أرض 

 ( طالب، وتكون مساحة أرض الكلية ومرافقها على النحو اآلتي:4000خمس دونمات،  والحد األقص ى لعدد الطلبة في الكلية )

 للكلية ألغراض احتساب الطاقة االستيعابية العامة ما يلي: ةفياملساحة الوظيفية: تشمل املساحة الوظي .أ

 مساحة أرض حرم الكلية. .1

 املساحات الوظيفية األرضية )مدرجات، مالعب، صاالت رياضية(. .2

%( من املساحة األرضية 50مساحات البناء املستغل لألغراض األكاديمية لطلبة الكلية داخل حرم الكلية على ان الت يد على ) .3

 الكلية لحرم الكلية. ) تطبق على الكليات التي ست ش ئ بعد إصدار هذه التعليمات (.
 

 قاعات التدريس: يجب أن يتوفر في قاعات التدريس الشروط اآلتية: .ب

 (.2م40يكون الحد األدنى ملساحة قاعة التدريس أو قاعة املناقشة )  .1

(، على أن ال يتجاوز عدد الطلبة في القاعات 2م1,25التدريس ) يكون الحد األدنى من املساحة املخصصة لكل طالب في قاعات  .2

 وفي التخصصات ذات الصبغة اإلنسانية عن )40التدريسية للتخصصات ذات الصبغة العلمية والتطبيقية عن )
ً
( 60( طالبا

.
ً
 طالبا

 املختبرات: يجب أن تحقق املختبرات الشروط اآلتية: .ج

 ( للطالب الواحد .2م 2( وبمعدل )2م40)يكون الحد األدنى ملساحة كل مختبر  .1

توفر الكلية املختبرات الالزمة للتخصصات التي تدرسها وت ودها باألجه ة واألدوات الالزمة للتدريس حسب معايير االعتماد  .2

 الخاص لكل تخصص، ويجوز استخدام املختبر الواحد ألكثر من تخصص ضمن البرنامج الدراف ي الواحد.

( أعاله يجب أن توفر الكلية ما ال يقل عن مختبر حاسوب واحد يتم تجهيزه 2ت املطلوبة والواردة في بند )إضافة إلى املختبرا .3

 ( طالب ماجل في الكلية.500( جهاز حاسوب  حديث وطابعتين لكل )20بما ال يقل عن )

 توفر الكلية خدمة االنترنت املتصلة بسرعة تفي باستخدامات العاملين والطلبة في الكلية. .4

 املشاغل: .د

 ( للطالب الواحد.2م 2( على األقل وبمعدل )2م 40تكون مساحة املشغل الواحد  ) .1

معايير االعتماد الخاص  توفر الكلية املشاغل الالزمة للتخصصات التي تدرسها وت ودها باألجه ة واألدوات الالزمة للتدريس وفق .2

 لكل تخصص.

 مكاتب أعضاء هيئة التدريس واملوظفين اإلداريين: .ه

 ي يد عددهم في امل تب الواحد عن  2م4تخصيص ما مساحته  .1
ّ
لكل عضو هيئة تدريس في مكاتب منفردة أو مشتركة على اال

 عضوي هيئة تدريس، م ودة بالتجهيزات الالزمة وأجه ة حاسوب حديثه لجمي  أعضاء هيئة التدريس في الكلية.

 ي يد عددهم في امل تب الواحد عن أرب  أعضاء.لكل إداري في مكاتب منفردة أو مشترك 2م4تخصيص ما مساحته  .2
ّ
 ة على اال

 يجب توفير م تب مستقل لعميد الكلية وآخر لرئيس القسم، وتوفير قاعة اجتماعات ملجلس الكلية ومجالس األقسام. .3

 امل تبة: يجب أن تراعي الكلية عند إنشاء مبنى امل تبة املعايير اآلتية: .و

 أ 2( م0,2توفير ما مساحته ) .1
ً
 دنى لكل طالب ماجل في الكلية. حدا
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 توفير مقعد واحد لكل عشرة طالب. .2

( عناوين لكل طالب 3توفير مجموعات من مختلف مصادر املعلومات الخاصة بالتخصصات املطروحة في الكلية وذلك بمعدل ) .3

 أدنى،
ً
 ( عنوان ورقي أو إل تروني.1000على أال يقل عدد العناوين في امل تبة عن ) حدا

 امل تبة بدوريات أو مجالت حديثة بنوع ها الورقية أو اإلل ترونية لكل برنامج أكاديمي مطروح في الكلية.اشتراك  .4

 توفير املراج  األساسية الالزمة لكل برنامج أكاديمي. .5

 تقديم الخدمات املعلوماتية من مراج  وإرشاد وإعارة وحج  وتصوير.  .6

 احة لهذا الغرض. حوسبة امل تبة وفق أحد األنظمة الحاسوبية املت .7

 ( طالب. 1000تعيين عدد من املوظفين في امل تبة بواق  موظف واحد لكل ) .8

توفير خدمات لذوي االحتياجات الخاصة، وت ويد امل تبة بأجه ة إنذار وتن يه ضوئي وسمعي في حاالت الخطر، وأشرطة دليليه  .9

 نحو مخارج الطوارئ وأماكن اإلخالء.

 محدث ومفعل. توفير موق  ال تروني للكلية .ز

 دائرة القبول والتاجيل: يجب أن تحقق الشروط اآلتية: .ح

للملفات والوثائق  تخصيص مساحات كافية الستيعاب موظفي القبول والتاجيل، وما يتطلبه عمل الدائرة من مستودعات .1

 واملوظفين اإلداريين. ألعضاء هيئة التدريس من هذه املادةوغيرها، وتكون مساحات املكاتب كما هو معتمد في الفقرة )هـ( 

 ( طالب.1000يتولى إدارة دائرة القبول والتاجيل رئيس متفرغ، يساعده عدد كاف من املوظفين بواق  موظف تاجيل لكل ) .2

 توفير النماذج والوثائق والاجالت الرسمية الالزمة. .3

 والتجهيزات الالزمة لذلك.حوسبة أعمال الدائرة املتعلقة بالقبول والتاجيل والوثائق، وتوفير األجه ة  .4

العيادة الصحية: يجب أن توفر الكلية عيادة صحية عامة م ودة باألجه ة الطبية الالزمة والحديثة وتعيين طبيب أو ممرضة، وعدٍد  .ط

 كاٍف ومتنوع من العالجات الضرورية لإلسعاف والطوارئ والحاالت املستعجلة وال سيطة فق . 

هيز مالعب أو قاعات رياضية مناسبة على أن ال يقل عددها عن ملعب واحد، أو قاعة واحدة ومرافقها املالعب والقاعات الرياضية: تج .ي

 ملمارسة ال شاطات الرياضية. 

 املرافق العامة والخاصة: يجب توفير كافتيريا، ومصلى، وقاعة نشاطات لألنشطة املتنوعة واحدة على األقل. .ك

 دورات املياه:  .ل

 وفير الشروط الصحية بشكل يخدم الطلبة والعاملين من الج سين.تخصيص دورات مياه كافية وت .1

ت ويد املرافق الصحية بحجرات مراحيض خاصة لذوي االحتياجات الخاصة، حجيرة واحدة لكل من الج سين م  املتكآت  .2

 الضرورية وأجه ة طلب املساعدة.

 املشارب الصحية:  .م

 الطلبة والعاملين في مواق  تجمعهم املختلفة.تخصص مشارب ماء مبردة بعدد كافي وموزعة بشكل يخدم  .1

 توفير مشرب واحد على األقل في كل كلية لذوي االحتياجات الخاصة. .2
 

 

 مواقف السيارات: يجب أن توفر الكلية ما يلي: .ن

 مواقف مناسبة ت في الستيعاب رب  عدد العاملين في الكلية على األقل في وقت واحد. .1

 االحتياجات الخاصة قريبة لكل مبنى.تخصيص مواقف لسيارات ذوي  .2

 على األقل. 3م100املياه: يجب توفير خ انات مياه بسعة  .س

يجب االلتزام بكودات ومتطلبات البناء الخاص لذوي االحتياجات الخاصة عند إنشاء مبنى جديد في الكليات أو إنشاء كلية جديدة،  .ع

 ملتطلبات.ودراسة إمكانية تعديل األب ية القائمة لتتوافق م  هذه ا

 األجهزة والتجهيزات والوسائل التعليمية (:17املادة )

 األجه ة والوسائل التعليمية: يجب أن توفر الكلية األجه ة والوسائل التعليمية الالزمة للتدريس، اآلتية:  .أ
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 أجه ة حاسوب حديثة لخدمة جمي  أعضاء هيئة التدريس بواق  حاسوب لكل م تب. .1

 ( طالب.500آلة واحدة على األقل لكل )آالت تصوير األوراق بمعدل  .2

 جهاز حاسوب م  طابعة على األقل لكل قسم أكاديمي أو وحدة إدارية. .3

 توفير جهاز واحد على األقل لعرض البيانات لكل قسم أكاديمي. .4

 الاجالت وامللفات: توفر الكلية ما يلي: .ب

 سجالت وملفات الدائرة املالية. .1

 سجالت وملفات شؤون العاملين. .2

 وملفات إدارة الكلية. سجالت .3

 حساب الطاقة االستيعابية العامة(: 18املادة )

 للطاقـة االستيعابية ملتوس  املحاور الخمسة اآلتية:
ً
 تحدد الطاقة االستيعابية العامة للكلية وفقـا

 أعضاء هيئة التدريس.   .1

 املساحة الوظيفية لألرض واملباني.  .2

 امل تبة. .3

 % من مساحات املختبرات واملشاغل املتوفرة(. 10قاعات التدريس )ومن ضمنها نسبة  .4

 القبول والتاجيل. .5

 (: 19املادة )

بأي حال تخصيص أرض الكلية وما عل ها من مرافق لألغراض األكاديمية واإلدارية والعلمية وال شاطات والخدمات الطالبية لطلبة الكلية، وال يجوز 

ألغراض من األحوال تأجير أرض الكلية أو إحدى مرافقها ومبان ها ألي جهة أخرى، وال يجوز بناء مرافق أخرى على األرض املرخصة للكلية لغير ا

 األكاديمية وال شاطات الالمنهجية لخدمة الكلية وطلبتها.  
 

 (: 20املادة )

تفاقيات م  مؤسسات تعليمية وغير تعليمية لتنفيذ مجموعة من التخصصات لبرامج الدبلوم املتوس  لطلبة كليتها، شريطة يجوز للكلية إبرام ا

وأن يتم تنفيذ كافة هذه البرامج والتخصصات داخل الكلية وتعيين أعضاء هيئة تدريس  دألغراض االعتما جلس على هذه االتفاقياتاملأخذ موافقة 

املتوسطة وتوفير وتجهيز املختبرات واملشاغل داخل الكلية حسب معايير االعتماد  يةمعاكليات الجلعلى كادر الكلية حسب معايير االعتماد العام ل

 .املتوسطة على أن يكون كل ذلك تحت إدارة وإشراف عميد الكلية جامعيةكليات اللالخاص ل
 

 (: 21املادة )

 :تلتزم الكلية

القرارات وفق تطبيق التعلم اإلل تروني الكامل عن بعد بنوعيه املتزامن وغير املتزامن ومكوناته ونماذجه على نحو فاعل في املساقات ب .1

 .والتشريعات النافذة

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

 (: 22املادة )

 جلس،املصادرة عن  مالية غرامات عقوبات أو عل ها كان إذاكلية  ألي الخاصة أو العامة االستيعابية الطاقة  أو رف  الخاص االعتماد طلب في النظر يتم ال

 .إزالتها تاريخ من األقل على واحد دراف ي مرور فصل  بعد إال الطلبات بهذه ال ينظر املخالفات تلك ت رار حال وفي
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 (:23املادة )

 في أية أمور لم يرد بها نص في هذه التعليمات. املجلسي ت  

 (:24املادة ) 

 تلغي هذه التعليمات أية نصوص أو قرارات سابقة تتعارض معها. 

 (:25املادة ) 

ــدلة بموجب قرار    (.14/4/2021( تاريخ )306/14/2021) مـــــرقجلس املصدرت هذه التعليمات املعـ

 

                    


