
1 

 

 امــاد العــاالعتم اتــتعليم

 ةـة الهاشميـة األردنيـالمملكة في ـات العاملـللجامع

 ( 7ادة )ـالم ( منك ،)أ تينصادرة باالستناد إلى الفقر  1122( لسنة 2رقم )

 وتعديالته 1117( لسنة 11قانون هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي رقم ) من
 

 (2)المادة 
ويعمن  " ( 1122)( لسنةة 1رقم ) العام للجامعات العاملة في المملكة األردنية الهاشميةاالعتماد  تعليمات "تسمى هذه التعليمات 

 .صدرهاإتاريخ بها اعتباراً من 

 (1)المادة 
 القريةة على غير ذلك: يكون للكلمات والعبارات اآلتية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل

  .الهيئة: هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي
 المجلس: مجلس الهيئة.

 .عاملة في المملكة األردنية الهاشميةلالجامعة اجامعة: ال   
 .من قب  المجلسللجامعة : الحد األقصى لعدد الطلبة المحدد لعامةا الطاقة االستيعابية   

 

 :التنظيم اإلداري واألكاديمي (3المادة )
 التشريعاتكافة  وتةسجم مع للجامعة بةية تةظيمية أكاديمية وإدارية وفةية ومالية خاصة بها تتبع الرئيس مباشرةيكون  (أ

 .الةافذة في المملكة األردنية الهاشمية

 :مية اإلدارية للجامعة على اآلتيالبةية التةظي ب( تشتم 
 رئيس الجامعة ونوابه ومساعديه. (2
 م.عمداء الكليات ونوابهم ومساعديه (1

 عميد البحث العلمي. (3

 عميد شؤون الطلبة. (4

 رؤساء األقسام األكاديمية. (5

 .مدير وحدة االعتماد وضمان الجودة (6

 مدير المكتبة. (7

 مدير القبول والتسجي . (8

 .دارية والتدقيق الداخليالخدماتية والرقابة المالية واإلمديري المراكز والوحدات والدوائر اإلدارية والمالية و (  9 
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والقانون الخاص بها  الةافذ الالزمة بما يتةاسب مع قانون الجامعات األردنيةعداد األنظمة والتعليمات إالجامعة بتلتزم  (ج
 .ن وجدإ

 (4)المادة 
 :وفق أحكام التشريعات الةافذةالمجالس اآلتية وتحدد مهامها  لجامعةيكون لأ( 

 مجلس األمةاء. (2
 مجلس الجامعة. (1

 مجلس العمداء. (3

 مجلس الكلية. (4

 مجلس القسم. (5

 نظمة وتعليمات الجامعة.مجالس المةصوص عليها في قوانين وأال (6

 .ةةافذالقوانين واألنظمة البما ال يتعارض مع  يجوز إنشاء مجالس أخرى في الجامعةب( 
 

 (5المادة )
 الهيئة التدريسية فيه.أ( يكون لك  قسم مجلس يسمى ) مجلس القسم ( يتألف من رئيس القسم أو القائم بأعماله وجميع أعضاء 

، وينتم تندوين ات فني الصصن  الدراسني الواحند( جلسن 6( تكون اجتماعات مجلس القسم دورية ومةتظمة ، على أن ال تق  عنن ) ب
 محاضر االجتماعات وتوثيقها في القسم بشك  رسمي .

 

 :يةهيئة التدريسال (6المادة )
 عضو هيئة التدريس في الجامعة هو :فإن ت االعتمادين العام والخاص وحساب الطاقة االستيعابية الغايأ(  

 األستاذ  (2

 األستاذ المشارك (1

 األستاذ المساعد (3

 معايير االعتماد الخاص(. األستاذ الممارس ) حسب (4

 المدرس (5

  )حسب معايير االعتماد الخاص(. المدرس المساعد (6

 المحاضر المتصرغ (7
 

 

 :اآلتي نهيئة التدريس عال يجوز أن تزيد نسبة الطلبة إلى أعضاء ب( 
 واإلدارية واالقتصادية. والتربوية في تخصصات اآلداب والعلوم اإلنسانية واالجتماعية( 2:35) -2     
             زراعة   الهةدسة والصيدلة والتمريض والمهن الطبية المساندة والعلوم وال في تخصصات( 2:15) -1 

 وتكةولوجيا المعلومات.
  .( في التخصصات التطبيقية العلمية2211) -3 
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 ( في التخصصات التطبيقية اإلنسانية.2215) -4 
 ( في تخصصات الطب.2224) -5       

 : عته وخارجها على الةحو اآلتيهيئة التدريس داخ  جام لةصاب التدريسي األسبوعي لعضو( يكون الحد األقصى لج
 .ساعات لألستاذ 9 (2

 .ساعة لألستاذ المشارك والمساعد 21 (1

 والمدرس المساعد. ساعة للمدرس 25  (3

 .وأنظمة الهيئة التدريسية الصادرة وفقاً لقانون الجامعات وفقاً لمعايير االعتماد الخاص لممارس:ااألستاذ  (4

 

 .داخ  الجامعة وخارجها معتمدة( ساعات 6عن )ضافي بما ال يزيد ان يقوم عضو هيئة التدريس بعم  إ يجوزد( 
 

 نالمتصننرغين عنن النندكتوراهدرجننة حملننة عنندد الماجسننتير فنني كنن  تخصنن  إلننى درجننة هننن( ال يجننوز أن تزينند نسننبة المتصننرغين مننن حملننة 
  في معايير االعتماد الخاص للتخص .ية  على خالف ذلك ( ما لم 11%)

 

( مننن حملنة درجنة النندكتوراه المتصنرغين إلنى عنندد أعضناء هيئنة التنندريس لتغطينة العمن  اإلضننافي وعمن  غيننر %11و( تضناف نسنبة )
في معايير االعتمناد الخناص للتخصن  وذلنك لغاينات احتسناب الطاقنة االسنتيعابية العامنة  ية  على خالف ذلكالمتصرغين ما لم 

 .لتخص ، والطاقة االستيعابية الخاصة لللجامعة

 يجوز للجامعة إنشاء قسم أو وحدةُ تعةى بتدريس المساقات الخدمية) لمتطلبات الجامعة والكلية(، شريطة اآلتي: -ز(  

والبناقي   %41تعيين أعضاء هيئة تدريس لهذه الغاية في القسم أو الوحدة على أن ال تق  نسبة حملة الدكتوراة مةهم عنن .2
 من حملة الماجستير.

 المساقات التي يقدمها قسم الخدمات أو الوحدة أرقاماً خاصة بالقسم.أن تأخذ  .1

 يشترط الحتساب عضو هيئة التدريس الذي تجاوز سن السبعين لغايات الطاقة االستيعابية ما يلي:ح( 

 أن يكون برتبة أستاذ. -2          

إنتاجه العلمي المحّكم في  ، وأن ال يكون قد توقف( سةة21أن يكون قد عم  في التدريس الجامعي مدة ال تق  عن ) -1          
 تجديد عقده. مجال تخصصه في السةوات الخمس األخيرة من تعييةه أو من تاريخ

  ( ساعات معتمدة.6يكون الحد األقصى للةصاب التدريسي األسبوعي لعضو هيئة التدريس غير المتصرغ )ط( 

فنني الدراسننة بمننا فنني ذلننك الطلبننة المسننجلين فنني الدارسننة الخاصننة والطلبننة  ي( : يعنند الطلبننة المسننجلين فنني الجامعننة مةتظمننين* 
 المؤجلين أو المةقطعين عةها.

 المختبرات: مشرفو وفةيو (7المادة ) 

، وال (2: 11) نثةناء التندريس عنأيعين العدد الالزم من مشنرفي المختبنرات بحينث ال تزيند نسنبة الطلبنة إلنيهم فني المختبنر الواحند  
، علنى أن يكنون حاصناًل علنى درجنة البكنالوريوس فني التخصن  حنداً سناعة عملينة أسنبوعياً  (28)سي للمشرف العبء التدرييتجاوز 
 أدنى.
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 (8المادة )
ويخص  فةي واحد على  ،يخص  فةي واحد على األق  لكافة المختبرات في القسم الواحد من حملة الدبلوم المتوسط حداً أدنى

 األق  لك  مشغ  من حملة الدبلوم المتوسط حداً أدنى.

 البرامج والتخصصات التي تطرحها الجامعة:  (9المادة )
 اعتماد البرامج والتخصصات المرخصة في الجامعة قب  قبول الطلبة فيها.تحقيق شروط يجب  أ(
خاصًا فقط  بول الطلبة عن التخصصات المعتمدة اعتماداً فيه ق تلتزم الجامعة باإلعالن في بداية ك  فص  دراسي يتم( ب

 وبمسمياتها الدقيقة التي اعتمدت بها.
 

 المباني والمرافق: (21المادة )
مننن المسنناحة الوةيصيننة لكنن  لالننب مسننج  فنني الجامعننة ويكننون الحنند  1م31يشننترط أن يخصنن   :مسنناحة أرض الجامعننة ومرافقهننا

رض أاألدنى لمساحة أرض الجامعة والحد األقصى لعدد الطلبة فني الجامعنة حسنب شنروط تنرخي  إنشناء الجامعنة. وتكنون مسناحة 
 ومرافقها على الةحو اآلتي: ةالجامع

 

 لمساحة الوةيصية:ا (أ
 يلي : غراض احتساب الطاقة االستيعابية على ماللجامعة أل ةتشم  المساحة الوةيصي (2

 رض الحرم الجامعي .مساحة أ -
 ، صاالت رياضية (.رضية )مدرجات، مالعبت الوةيصية األالمساحا -
 مساحات البةاء المستغ  داخ  الحرم الجامعي. -
المسناحات واسنتغاللها للةشنالات بةية غير المتصلة بالحرم الجامعي الرئيسي شريطة تأهي  تلنك مساحات األراضي واأل -
 كاديمية المةهجية فقط .األ

لمسطحات ا  ( أعاله مث 2يستثةى من المساحة الوةيصية أية مسطحات مستغلة لغير األغراض المشار إليها في البةد ) (1 
أو الطالبية غير   ا لتستغ  في الةشالات األكاديميةراضي التي لم يجر  تأهيلهالمستغلة ألغراض اإلنتاج الزراعي أو األ

 المةهجية.

 ( من المساحة األرضية الكلية للحرم الجامعي.        %51( يجب أن ال تزيد مساحة المسطحات البةائية الوةيصية عن )3

( أعاله عن 2الجامعي، المذكورة في بةد ) ( يجب أن ال يتجاوز مجموع مساحات المواقع غير المتصلة مع الحرم (4
 ( من المساحة الوةيصية الكلية للحرم الجامعي.11%)
وةيصية من المساحة ال %21( يجوز احتساب مساحات المباني المستأجرة ألغراض أكاديمية للجامعة على أن ال تزيد عن 5

 يكون عقد اإليجار صالح لمدة ال تزيد وال تق  عن ثالث سةوات.  أناإلجمالية للجامعة شريطة 
 

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

 مربعًا. اً ( أربعين متر 1م41يكون الحد األدنى لمساحة قاعة التدريس أو قاعة المةاقشة ) (2    
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يتجنناوز عنندد الطلبننة فنني ال ، علننى أن (1م2.5)  المخصصننة لكنن  لالننب فنني قاعننات التنندريسالحنند األدنننى مننن المسنناحة ( 1      
 .اً ( لالب61نسانية )( لالباً وفي التخصصات ذات الصبغة اإل41ذات الصبغة العلمية ) اتتخصصلالقاعات التدريسية ل

حد أقصى، شنريطة كالب  ل (211بسعة )وحسب لبيعتها توفير قاعات ساقات متطلبات الجامعة ماضرات مح( يجوز لغايات 3   
 تجهيزها باألثاث الالئق واألجهزة المةاسبة.

لبة الجامعة ل ( من المجموع الكلي لعدد%51الحد األدنى لسعة مجموع قاعات التدريس والمحاضرات والمةاقشات هو ) (4    
 في وقت واحد.

نظافة وإضاءة صالحية القاعة ألغراض التدريس من تخص  الجامعة لك  كلية مشرفًا لقاعات التدريس ليقوم بالتأكد من ( 5     
 وتهوية وغيرها من الخدمات وتوفير المستلزمات الخاصة بالتدريس .

 مدرج نشالات وندوات:ج(  
، 1م181لالب وبمساحة ال تق  عن  111يجب أن تشم  مباني الجامعة مدرج نشالات واحدًا على األق  بسعة حدها األدنى  

ويجب أن يزود المدرج بمسرح ومدخ  ومخرج مستق  مع مخرج خاص للطوارئ، وأن يجهز باألجهزة الصوتية والبصرية المةاسبة 
   المسرحي.يواإلنارة المالئمة للتمث

 

 المختبرات:د(   
 تية:يجب أن تحقق المختبرات الشروط اآل  

 ( عشرون لالباً.11(  ستون متراً مربعاً والسعة القصوى في ك  حصة )1م61الحد األدنى لمساحة ك  مختبر )( 2    
 .(Booth( عشرين وحدة تعليمية ) 11يتوفر في الجامعة مختبر لغات واحد على األق  يحتوي على ) أنيجب ( 1    

 ( يجب أن يتوفر مختبر بحث لك  كلية تقدم موادًا عملية على أن يجهز بما يتالءم مع لبيعة الةشاط البحثي وبما يحقق( 3    

 روط السالمة العامة.ش

المةاهج  ( توفر الجامعة المختبرات الالزمة للتخصصات التي تدرسها وتزودها باألجهزة واألدوات الالزمة للتدريس وفق4    
 المقررة.

الجامعة خدمة االنترنت للعاملين فيها بما في ذلك الطلبة حسب السرعة التي تصي باألغراض الخاصة لمستخدمي الشبكة، توفر  (5 
 إضافة إلى الطابعات الالزمة لذلك.

مختبر حاسوب واحد يتم ن توفر الجامعة ما ال يق  عن ( أعاله يجب أ4،3الواردة في بةد )( اضافة الى المختبرات المطلوبة و 6   
 ( خمسمائة لالب مسج  في الجامعة .511( خمس لابعات لك  )5( جهاز حاسوب و )11تجهيزه بما ال يق  عن )

 

 المشاغ :هن(  
 (11 ) نع لواحد ويجب أن ال يزيد عدد الطلبةللطالب ا 1م4على األق  وبمعدل  1م61تكون مساحة المشغ  الواحد ( 2

 حد.في المشغ  الوا لالباً 
 المةاهج المقررة. دها باألجهزة واألدوات الالزمة للتدريس وفقالزمة للتخصصات التي تدرسها وتزو وفر الجامعة المشاغ  الت( 1   
 

 مكاتب أعضاء هيئة التدريس والموةصين اإلداريين: و(



6 

 

تدريس في أعضاء هيئة الال يزيد عدد على ألك  عضو هيئة تدريس أو إداري في المكاتب المشتركة،  1م7.5تخص  مساحة 
، ويجب توفير مكتب مستق  لعميد الكلية وآخر لرئيس القسم مع ضرورة توفير قاعات اجتماعات المكتب الواحد عن اثةين

 األقسام في نصس الكلية.مجالس و  ةلمجلس الكلي
 

 ة:تيتراعي الجامعة عةد إنشاء مبةى المكتبة المعايير اآليجب أن : ز( المكتبة
المساحة  على أال تق لك  لالب مسج  في الجامعة  1( م5.1) ر مساحة في المكتبة ألغراض االعتماد العام بمعدلتوفي( 2    

 حداً أدنى. 1( م2111عن )
ي وقت ف من مجموع عدد الطالب وأعضاء هيئة التدريس الكلي %21( توفير عدد من المقاعد في المكتبة بحيث تستوعب 1    

 واحد.

 ( مجلد.2111لك  ) 1م4مساحته ( تخصي  ما 3    

على أال  ،عشرة عةاوين لك  لالب حدًا أدنى (21( اقتةاء وتةمية مجموعات من مختلف مصادر المعلومات وذلك بمعدل )4    
 يق  عدد العةاوين في المكتبة عن عشرة آالف عةوان عةد التأسيس.

ألغنراض  بةوعيها الورقية واإللكترونية في ك  تخص  مرخ  للجامعة( توفير دوريات لك  مجال معرفي من الدوريات الجارية 5    
 يةفلم( سةوات سابقة على األق  وبأشكال مختلصة ورقية وإلكترونية ومصغرات 5وتوفير هذه األعداد لمدة )  ،االعتماد العام

إمكانينة الحصنول علنى نسنخ  للطنالب كتروني يتوجب على الجامعة أن توفروفي حالة االشتراك اإلل .لنخاوأقراص مدمجة....
ي جميع فو  ،الب في الصص  الواحد ل لك مجاناً ( صصحة مطبوعة 251تي يحتاجون إليها بحد أدنى )ورقية عن األبحاث ال

خصنن  بصننورتها تللمننن مجمننوع عةنناوين النندوريات المطلوبننة ( %51الحنناالت يتوجننب علننى الجامعننة تننوفير مننا ال يقنن  عننن )
 .  الورقية

ومعاجم  ،(موسوعاتال) المعارف المراجع األساسية الالزمة للبحث والدراسة كالمعاجننم اللغوية ) القواميس (، ودوائروفير ( ت6   
 واألجةبية. ، والببليوغرافيات ..الخ باللغتين العربية دلة والكتب الثانوية، واأللالس، واألالتراجم والسير

الالزمة لها  فهرستها وتصةيصها وإعداد الصهارساإلجراءات الصةية كتسجيلها وإدخالها و تةظيم مجموعات المكتبة بسلسلة من  (7   
لريق تجليدها  ، وكذلك إجراءات حصظها عنة من أنظمة وقواعد ومعايير دوليةوفق أحدث ما تطبقه المكتبات الجامعي

 وترميزها.
المكتبة  ب مصورات للمواد غير المتوفرة فيولل ( تقديم الخدمات المعلوماتية من مراجع وإرشاد وإعارة وحجز وتصوير8

 وتيسير االنتصاع من هذه الخدمات بالطرق المختلصة. والدارسين،للباحثين 

 كبة المستجدات في مجال تكةولوجيا( حوسبة المكتبة وفق أحدث األنظمة الحاسوبية المتاحة لهذا الغرض، وذلك لموا 9  
 المعلومات.

لالب، الستخدامها   311شاشات( حديثة وذلك بواقع مطراف واحد لك  شخصية أو مطارف )ي  أجهزة حاسوب ( تخص21 
 كصهارس آلية من قب  الطلبة والباحثين.

في علم  ( لالب، على أن ال تق  نسبة المتخصصين511تعيين عدد من الموةصين في المكتبة بواقع موةف واحد لك  )( 22  
 من مجموع موةصي المكتبة. %15المكتبات أو تكةولوجيا المعلومات عن 

 ومكاتب للعاملين ورفوفبة من كراس ولاوالت وخزائن أن تكون قاعات المكتبة مكيصة ومؤثثة باألثاث الالزم لجلوس الطل( 21  
 ( مجلداً من الرفوف المصتوحة.15بواقع رف واحد لك  )
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ف الكتب والطاوالت الستعمال ذوي االحتياجات الخاصة. كما يجب توفير غرفة خاصة و ( يجب أن تؤه  الممرات ورف23  
لألشخاص المصابين بإعاقة في البصر أو في السمع أو الذين يحتاجون المساعدة في القراءة. ويجب تزويد المكتبة العامة 

طوارئ وأماكن اإلخالء، والعم  على نحو مخارج ال دليليةبأجهزة إنذار وتةبيه ضوئي وسمعي في حاالت الخطر، وأشرلة 
 بالطلبة المعوقين. ينتوفير جهازي حاسوب على األق  خاص

 

 يجب أن تحقق الشروط اآلتية: القبول والتسجي : ح( وحدة
للملصات والوثائق  ستودعات، وما يتطلبه عم  الدائرة من موالتسجي  تخصي  مساحات كافية الستيعاب موةصي القبول (2

 .والموةصين اإلداريين يئة التدريسوتكون مساحات المكاتب كما هو معتمد في الصقرة )و( أعاله ألعضاء ه، وغيرها
لى الوحدات ع ويجب أن تشتم  الدائرة عدد كاف من الموةصين،يساعده القبول والتسجي  مدير متصرغ، وحدة ( يتولى إدارة 1

 التةظيمية اآلتية:

 شعبة القبول. -    
 التسجي .شعبة  -    

 شعبة الوثائق. -    

االلتحاق،  : للبة أعاله ، ومةهاالالزمة لعم  الشعب المذكور  الرسمية ( يجب أن توفر الدائرة الةماذج والوثائق والسجالت3   
 ، كما يجب أن تحتصظسج  الخريجينو الشهادات، و سج  عالمات الطالب، و بطاقة االنسحاب واإلضافة، و بطاقة التسجي ، و 

 بالوثائق األصلية أو بصور مصدقة عةها لك  لالب في ملف خاص به.
 ( لالب.611يجب أال يزيد عدد الطلبة لك  مسج  أو كاتب تسجي  على )( 4   

ذلك  والوثائق، وتوفير األجهزة والتجهيزات الالزمة لذلك، بما في يجب حوسبة أعمال الدائرة المتعلقة بالقبول والتسجي ( 5   
 لك  مسج  على األق . شاشة لرفية

الوثائق  ةماذج عن التواقيع المعتمدة لألشخاص المخولين بالتوقيع علىة التعليم العالي والبحث العلمي والهيئة بتزويد وزار ( 6   
 والشهادات وجميع األوراق الصادرة عن الجامعة ، وباألختام الرسمية ونماذج الشهادات التي تمةحها الجامعة.

 

 عيادات صحية: /صحي مركز ط( 
 / العيادة الصحية:الصحي ية في المركزتاآلاألساسية أن تتوفر المواصصات  يجب -أ   

 ( حد أدنى.1لبيب عام عدد ) (2

 ./ مساعد صيدالنيصيدالني (1

 لالب. 4111( لك  1ممرض/ ممرضة عدد ) (3

 (.1غرفة عيادة صحة عامة عدد ) (4

 ويجب وضع حاجز بين أسرة الطالبات والطالب. 5-3بعدد من األسرة يتراوح عددها من غرفة لوارئ مزودة  (5

 سيارة إسعاف مزودة باألجهزة الطبية الالزمة، ويخص  لها سائق ومسعف. (6
 . والحاالت المستعجلة والبسيطة فقط والطوارئ لإلسعافمن العالجات الضرورية  ومتةوعصيدلية مزودة بعدد كاف (7
 ظار.قاعة انت (8
 إدارة.غرفة  (9
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 مستودع.(21

 (.1عدد)حمام (22
 

ي الجامعة من خالل اتصاقية مع إحدى شركات التأمين أو مع عيادات توفير تأمين صحي لكافة العاملين والطلبة ف  -ب
 ومستشصيات معيةة. 

 

 الرياضية: ي( المالعب
 :لأللعاب اآلتية  يكون في الجامعة مالعب مةاسبة على ان ال يق  عن ملعب واحد خارجي ( 2

  كرة سلة       -
             كرة لائرة        -
  كرة يد        -
  التةس األرضي       -
   كرة قدم        -
 

بمساحة إجمالية ال تق  عن لالب، فيجب أن توفر الجامعة صالة رياضية مغلقة  4111وإذا زاد عدد لالب الجامعة على 
  توفر فيها المرافق اآلتية:تبحيث  م،7وال يق  ارتصاعها عن  ،1م1111

 .وريشة لائرة,  أرض،وتةس  لائرة،وكرة  يد،كرة و العب قابلة للتحوي : تشم  كرة سلة، م( 1 

وكرة لاولة، وجمبناز، وغرفنة لياقنة  ،: ) كاراتيه، جودو، تايكواندو(، ومالكمةت لممارسة الةشالات الرياضية المختلصة مث قاعا( 3  
 بدنية.

ق  ومرافق األأماكن غيار مالبس مةصصلة واحدة للذكور وواحدة لإلناث بحيث تحتوي ك  واحدة مةها على أربعة حمامات على  (4  
 صحية، وتكون الحمامات مزودة بمياه ساخةة وباردة.

 ن .المشرفيمةاسبة للمدربين و  مكاتب( 5 

 فأكثر.( شخ  111)إلى مدرج ثابت أو متحرك ومةصة رئيسية يتسعان ( 6 
 لالب(. 2111يجب أن توفر الجامعة مدرباً مؤهاًل واحداً على األق  لك  )( 7  

 

 : المرافق العامة والخاصة ك( 

  ،) الكافتيرينننات( الصرعيننةلةشننالات المختلصنننة ، وتشننم  المطنناعم الرئيسنننية و فننني اهنني المرافننق المخصصنننة السننتخدامات الطلبننة    
: مثننن  األنشنننطة الخاصنننة الترفينننه و معنننارض وقاعنننات والمصنننليات أو المسننناجد، وقاعنننات التوضنننيح السنننمعي والبصنننري وقاعنننات ال
، وكنذلك القاعنات والبليناردو وكنرة الطاولنة  الشنطرنجالموسيقى والتمثي  والصحافة والةحت والصةون اليدوينة والتصنويرية األخنرى و 

 .شريطة أن تتةاسب مساحاتها مع عدد للبة الجامعة ,الطالبيةالمخصصة التحادات الطلبة والجمعيات واألندية 

 دورات المياه :  ل( 
 توفير الشروط الصحية في ك  مبةى بشك  يخدم الطلبة والعاملين من الجةسين. -2  
لذوي االحتياجات الخاصة، حجيرة واحدة لك  من الجةسين مع المتكآت تزويد المرافق الصحية بحجيرات مراحيض خاصة  -1  

 الضرورية وأجهزة للب المساعدة.
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  الصحية: م( المشارب
 وتوزع بشك  يخدم الطلبة والعاملين في مواقع تجمعهم المختلصة. رب ماء مبردةتخص  مشا -2  
إلى هذه  يحول أي عائق دون الوصول أالالخاصة، ويجب توفير مشرب واحد على األق  في ك  كلية لذوي االحتياجات  -1  

 المشارب بشك  جانبي من قب  مستعملي الكراسي المتحركة.
 .أرض الحرم الجامعيمن مساحة  %15تشك  مجموع المساحات الخضراء المزروعة ما ال يق  عن  :الخضراءالساحات   ن( 

 يلي:يجب أن توفر الجامعة ما  :السيارات ص( مواقف
 الجامعة.مةاسبة مساٍو لةصف عدد العاملين في  مواقف .2
 ( للموقف الواحد.1م21وبمساحة ال تق  عن ) اً مواقف مخصصة لسيارات الطلبة بواقع موقف واحد لك  عشرين لالب .1

 ( للموقف الواحد.1م31مواقف مخصصة للباصات بواقع ) .3

للمواقف المشار تةظيمية تحدد لبيعة االستعمال  وشاخصاتوخطوط  رماتآتقوم اجلامعة بتخصيص املواقف املذكورة أعاله ب .4
 أن تكون المواقف جميعها مسصلته.يجب و  ،إليها

 .لالباً  لسيارات ذوي االحتياجات الخاصة قريبة لك  مبةى بواقع موقف واحد لك  خمسين مواقفتخصي   .5

 2111لك   3م211على األق  تزداد بمعدل  3م311يجب أن تشتم  أبةية الجامعة على خزان مياه أرضي بسعة  :المياه ع( 
، وفي حالة وجود سكن داخلي للطلبة فإنه تتم زيادة السعة المذكورة سابقًا بمقدار لالب 1111ذا زاد عدد الطلبة على لالب إ

 كن الداخلي. متر مكعب واحد لك  لالب من للبة الس

إنشنناء محطننة تةقيننة خاصننة  أو وجودهننا،مننة فنني حننال مننع شننبكة المجنناري العا : يجننب ربننط مجنناري الجامعننةالصننحي ف( الصننرف
 بالجامعة.

س( االلتزام بكودات ومتطلبات البةاء الخاص لذوي االحتياجات الخاصة عةد إنشاء أي مبةى جديند، ودراسنة إمكانينة تعندي  األبةينة 
  .لباتالقائمة لتتوافق مع هذه المتط

 األجهزة والتجهيزات والوسائ  التعليمية: (22المادة )   

 والوسائ  التعليمية:  أ( األجهزة 
 : ، وبخاصة ما يلييمية الالزمة للتدريس في الجامعةتوفر الجامعة األجهزة والوسائ  التعل    
  .طالبا   22وجهاز حاسوب واحد على األقل لكل ، ( أجهزة حاسوب شخصية مبعدل جهاز واحد على األقل لكل عضو هيئة تدريس1   
 آالت لتصوير األوراق بمعدل آلة واحدة على األق  لك  قسم من أقسام ك  كلية.( 1  

 جهاز حاسوب مع لابعة على األق  لك  قسم أكاديمي أو وحدة إدارية.( 3   

 توفير عدد مةاسب من األلواح البيضاء لك  كلية.( 4   

 .لك  قسمالبيانات مةاسبة توفير عدد مةاسب من أجهزة عرض ( 5   
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 والملصات: توفر الجامعة ما يلي: السجالتب( 
 واللوازم. والمصروفات سجالت وملصات الدائرة المالية وتضم: ملصات وبطاقات وجلود وصوالت للرسوم والواردات( 2   
الوثائق  من وغير ذلك العلمية وشهاداتهمقودهم ع العاملين فيها وتضمسجالت وملصات شؤون العاملين الخاصة بتعيين (1   

 الالزمة.

 سجالت وملصات إدارة الجامعة وتضم ملصات لحصظ المعامالت الخاصة بإدارة الجامعة.(3

الجامعنة،  اإلدارينين والعناملين فني ، ودلين  أسنماءماء أعضناء هيئنة التندريس وهنواتصهمأدلة ومطويات مطبوعة تشم  دلين  أسن( 4 
 ، وغيرها من المةشورات التي تصدرها الجامعة.ودلي  الطالب، ودلي  الجامعة، والكتاب السةوي

 

 (21المادة )

للتخصصنات ( من هذه التعليمات يبت المجلس في متطلب أعضاء هيئنة التندريس، والخطنط الدراسنية 6) ةادمعلى الرغم مما ورد في ال
 ذات الصبغة الخاصة.ذات الصبغة العملية )التطبيقية( أو 

 
 ةـامـام عـأحك

 (23المادة )
 والعلمية والةشالات والخدمات الطالبية في الجامعة. واإلدارية تخص  أرض الجامعة وما عليها من مرافق لألغراض األكاديمية

 
 

 (24المادة )
أعضاء الهيئة التدريسية وضمان وجود العدد الكافي مةهم في ك  تخص  حسب معايير  مستقبلية لتوفير تضع ك  جامعة خططاً 

 االعتماد الخاص لك  تخص .
 

 (25المادة )
 ك  عام دراسي.م العالي في بداية  تلتزم الجامعة بأسس قبول الطلبة التي يقرها مجلس التعلي

 

 (26المادة )
 المخالصات    إذا كان عليها مخالصات أو غرامات للهيئة لحين إزالة تلك للجامعة  عامةال يتم الةظر في للب رفع الطاقة االستيعابية ال 

 .الغراماتدفع أو 

 (27المادة )
 االعتماد الخاص.عايير متطبق هذه التعليمات على ك  ما لم يرد عليه ن  في معايير االعتماد العام لبرامج الدراسات العليا و 

 

 (28لمادة )ا
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 في أية أمور لم يرد بها ن  في هذه التعليمات.الهيئة  يبت مجلس
 

 (29المادة )
 تلغي هذه التعليمات أية نصوص أو قرارات سابقة تتعارض معها.

 

 (11المادة )
 .26/3/1122( تاريخ  277/8/1122رقم ) التعليمات بموجب قرار مجلس الهيئةصدرت هذه 

 
 
 

 13/12/2211( تاريخ 32/2211/ 736إضافة البند )ي( مبوجب قرار جملس اهليئة رقم )*مت 


