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 / البكالوريوسللتخصصات التطبيقية االعتماد الخاص معاييرتعليمات و لالعام  اإلطار
 (7الصادرة بموجب الفقرتين )أ، ك( من المادة ) 0202( لسنة 7رقم )

 وتعديالته 0227( لسنة 02قانون هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي رقم ) من 
 

 ( 0المادة )
( 7 قا    / ال كاتلع يع العات  لتعليمات  عمعاتيي  اماتماتخ اللاتخ للتلااات  التط ي يا طات  تسمى هذه التعليمات  ااإ

 اخا هت.إا عيعمل  هت اات ت ًا من تت يخ 0212لسن  
 

 مخرجات التعلم للخطة الدراسية:/ أهداف  البرنامج( 0المادة )
  .يجب أن يكعن لكل تلاخ أهخاف / مل جت  تعل  عاضح  عمعلنه

 
 :الخطة الدراسية (3المادة )

 

 أ( يكعن الحخ األخنى لعخخ الستات  المعتمخة لللط  الخ اسي  لنيل خ ج  ال كتلع يع  في
 ( ستا  معتمخة معزا  الى النحع اآلتي:   (            تلاخ    

 
 الساعات المعتمدة 

 ( ستا  معتمخة أع حسب ق ا ا  مجل  التعلي  العتلي.72  متطلبات الجامعة
 ( الى األقل من مجمعع الستات  المعتمخة%51  الكلية متطلبات

 اإج ت ي  :متطلبات التخصص
 املتيت ي  عالمستنخةع 

 الى أن تعزع كتلتتلي: من مجمعع الستات  المعتمخة ( الى األقل06% 
 .حخًا أخنى %02الجتنب التط ي ي  العملي(  -أ 

 .حخًا أخنى %02الجتنب النظ ي  -ب
  .أالى ( ستات  معتمخة حخاً 0   إن عجخ ( مواد حرة

 
 ( تعزع معاخ اللط  الخ اسي  لتغطي المجتم  المع في  اآلتي :ب

الحخ  يحخخمجتم ، ع ( 7الى  ( 4 من تحخخ المجتم  األستسي  لكل تلاخ  :( المجتم  النظ ي  األستسي 1
 مجتل .األخنى من الستات  المعتمخة لكل 

-  
-  

معرفي آخر غير المجاالت المحددة أعاله وذلك حسب ما يرتأيه  يجوز إضافة أي مجال -
 القسم مناسبا.

 
من ق ل تلاات  أع   امج أل ى في   هي معاخ خاام  لتلاخ الطتلب تط ح: ( المجتم  المستنخة0

 .الكلي  أع من كليت  أل ى ذا  االق (



Page 0 of 5 

 

 تحخخ الستات  المعتمخة لكل منهت.
 -  

 عجخ (:إن   ( المعاخ العملي 0
 -  

 

 .تحخخ ستاتته حسب التلاخن عجخ( إ   ( التخ يب العملي4
 

 تحخخ ستاتته حسب التلاخ. مش عع التل ج  إن عجخ(:( 5   
  
 :أعضاء الهيئة التدريسية والكوادر المساعدة (4المادة )

 أعضاء الهيئة التدريسية (أ
 العدد المطلوب: -0

اضع هيئ  تخ ي  عاحخ الى األقل لكل مجتل من مجتم  التلاخ األستسي ، عيجعز في حتم  تعفي  
 ي ل اخخ أاضتء هيئ  ميجب أع لتا  أن ي ااى التخالل  ين مجتلين الى األكث  انخ إنشتء ال  نتمج 

 . متف غين من حمل  الخكتع اه في التلاخ اضعينالتخ ي  ان 

 
  التدريس:نسبة الطلبة إلى أعضاء هيئة  -0

 الى األكث . (1205التلاات  التط ي ي  اإنستني :   -

 ( الى األكث .1202:     التلاات  التط ي ي  العلمي  -

 
 :ابية للتخصص تراعى األمور اآلتيةاحتساب الطاقة االستيع ألغراض -3 *

  .المتف غين حمل  خ ج  الخكتع اه -1

 .حمل  الخكتع اه المتف غينأن م يزيخ اخخ حمل  المتجستي  المتف غين الى اخخ  -0

شا يط  المتف غين  الخكتع اة عالمتجستي حمل  من مجمعع ( %52الى   تزيخ ن ع نس   مع متف غممت سعن  -0
  .للتلاخل  ة في مجتل امل مهني  عا ( سن5أن يكعن لخيه  خ ج  ال كتلع يع  كحخ أخنى ع  

المتف غين لتغطي  العمل اإضتفي للمتف غين  عالمتجستي  حمل  الخكتع اهمجمعع ( من %05تضتف نس     -4
 عامل غي  المتف غين.

ال كاااااتلع يع  إلاااااى الاااااخكتع اه فاااااي  عااااا  تسلسااااال شاااااهتخا  اضاااااع هيئااااا  التاااااخ ي  مااااان  ضااااا ع ة -5
التاخالل عالتا ا ط فاي مات أمكان ماأل األلاذ  تمات ات   التلاات   حيث تكعن في نف  التلااخ

 . ع  التلاات 

 

 األسبوعي ألعضاء هيئة التدريس : يالتدريسالحد األقصى للعبء  -4
 9 ستات  لألستتذ. 
 10 ستا  لألستتذ المشت ك أع المستاخ. 
 15    الممت  المخ   المستاخ عاألستتذ ع ستا  للمخ. 
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 6   متف غتً الى أن يكعن ذلك  معاف   الجه  التي يعمل فيهت  لغي  المتف غ أقاى  حخاً ستات). 

 
 المساعدة:الكوادر الفنية ب( 

 مشرفو المختبرات: )إن وجدت( .0

 كحخ أخنىفي التلاخ  الخ لع  المتعسطالعخخ الالز  من مش في الملت  ا  من حمل  خ ج  يعين 
 يتجتعز العبء ( عم1202  الملت   العاحخ أثنتء التخ ي  ان  حيث م تزيخ نس   الطل   إليه  في

 .ستا  املي  أس عايتً  (11التخ يسي للمش ف  
 

 : )إن وجدت(فنيو المختبرات .0
 من حمل  خ ج  ال كتلع يع  أع الخ لع  المتعسط. ني عاحخ الى األقل لكل قس ف يعين

 
 : الكتب والدوريات والمعاجم والموسوعات (5المادة )

 آلتي:ا تلتزم الجامعة بتوفير
 أ( الكتب:

الخ اسي  ع عاقأل نسلتين الى األقل لمس  انتعين ملتلف  الى األقل لكل متخة من معاخ اللط  تعفي   -
 من كل انعان.

 .الملتلف  انعانًت الى األقل من الكتب المت خم  في مجتم  التلاخ ينتعفي  لمس -

 .في التلاخ انعان(  022 ي ل مجمعع العنتعين ان يجب أم في جميأل األحعال  -

األجن ي  الض ع ي  للتلاخ ي ااى في التيت  الكتب عالم اجأل عالخع يت  تعفي  اخخ منتسب  تللغت   -
 .التلاات  التي تخ    تللغ  اإنجليزي  لتا ع 

من العنتعين  إاخا ا  حخيث  عذلك آلل  سنتين لتغطي  كتف  المجتم  المع في   (%12 تعفي   -
 للتلاخ.

 
 ب( الدوريات:

 ،األقل لكت عني عيكعن ذلك للم  سنعا  ست    الىيت  لكل تلاخ  نعايهت الع قي عاإتعفي  خع   
( من مجمعع الخع يت  المطلع   %52عفي جميأل الحتم   يتعجب الى الجتمع  تعفي  مت م ي ل ان  

 . للتلاخ  اع ة ع قي 
 

 ج( المعاجم والموسوعات والمصادر األخرى:
 يجب تعفي  العخخ الكتفي من المعتج  عالمعسعات  عالم اجأل الالزم   للتلاخ. 

 
 
 

 )إن وجدت( والمشاغل:المختبرات  (:6المادة )
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 أ( المختبرات:
 أن. الى طتل تً  (02 ، عالطتق  ال اعى في كل حا  0 (62  الحخ األخنى لمستح  كل ملت  يكعن 

ن م يتجتعز العبء التخ يسي الى األقل ( عأ حخيثتً   عش ين حتسع تً  للحتسعب   مجهزاً  تشمل ملت  اً 
  .ستا  املي  أس عايتً  (11 لمش ف الملت   

 (حسب التلاخ تحخخ أسمتء الملت  ا  عالتجهيزا  الالزم  لكل منهت 
- 
- 

 )إن وجدت( ب( المشاغل:
 (15  السع  ال اعى للمشغل عتكعن ،للطتلب 0 4ع معخل الى األقل 0 62تكعن مستح  المشغل العاحخ 

 .أقاى حخاً  طتل تً 
   تحخخ أسمتء المشتغل عالتجهيزا  الالزم  لكل منهت حسب التلاخ(

 
 :المرافق الخاصةج( 

 تعفي  م افق تخ ي ي  للتلاات  ذا  الط يع  التط ي ي .
 (حسب التلاخ  تحخخ أسمتء الم افق اللتا  الالزم  لكل منهت

- 
  التجهيزات واألدوات والوسائل التعليمية: (7المادة )

 حسب التلاخ(: (يجب تعفي  التجهيزا  عاألخعا  عالعستئل التعليمي  التتلي   
 .(إلكت عني  عت ليخي  أجهزة ا   عأجهزة مستنخة للتخ ي   -

 لكت عني  عغي هت( متعل    تلتلاخ.مت يكفي من معاخ  إ  -
 .انخ الض ع ة(  SPSS أع  SASمثل اإحاتئي  المنتس   ع  التعليمي  اخخ من ال  امج تعفي  -

 جهتز حتسعب لكل اضع هيئ  تخ ي .  -
 

جهتز تلفزيعن ع آم  تاعي  عثتئق، ع طت عت ، ع  ا    يتنت ،جهتز ع   أمثل : جهتز ا   شفتفيت ،
 نمتذج تعليمي ...الخ(.ع  ل ائط،ع عفيخيع للغتيت  التعليمي ، 

 
 :اإلدارة /المتطلبات العامة  (8المادة )
 على مستوى القسم أو التخصص:      

 سنعا  في مجتل التخ ي . 0 ئي  قس  في مجتل التلاخ  ل  ة م ت ل ان  -1
 مكتب لتخ   ئي  ال س  عسك تي ة متف غ  لشؤعن ال س  .  -0

 التجهيزا  الالزم  للخم  أاضتء الهيئ  التخ يسي . -0

 معقأل الكت عني لل س  الى الش ك  الخاللي  للجتمع  يحتعي الى كتف  المعلعمت  األكتخيمي . -4

 .عجعخ آلي  لم اجع  اللطط الخ اسي  لل  امج خع يتً  -5
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خ اساااي  عالطل ااا  عاإ شاااتخ عاللااا يجين عمحتضااا  جلسااات  مجلااا  ال سااا  أ شااايف متكتمااال للماااعاخ ال -6
 عاللجتن األكتخيمي  الملتلف .

 تعفي  آل  تاعي  في كل قس  أكتخيمي للخم  العمل اإخا ي عأاضتء هيئ  التخ ي  فيه. -7

 .(لكت عني إت ليخي  أع  تعفي  لعحت  إاالني  كتفي  في الكلي   -1

  تحخيااااخ الهااااخف عالمااااتخة  عالعضااااعح:الشاااامعلي   أيخم ااااعضااااأل عاااااف للمسااااتقت   حيااااث يعتمااااخ  -9
 المطلع   (.

عجااعخ نشاا ا  ع قياا  عالكت عنياا  مزماا  للتع يااف  تلتلاااخ عأهخافااه عاللطاا  الخ اسااي  عمل جاات   -12
 التعلي  عنحعه.

 عضأل آلي  لم اق   تنفيذ المخ سين لهذا العاف عتعفي   نعخه . -11

 تعفي  غ ف  فيخيع   لع   األفال  العثتئ ي  (. -10
 

 الطلبة:  (9المادة )
 أستليب ت يي  الطل  .ض ع ة تحخيخ  -

 استلخا  عستئل ملتلف  لت يي  أخاء الطل   مثل:  -
 (.الخ...الم تل ع اممتحتنت   نعاي  اممتحتنت : املتيت  المتعخخ،  -1
 مشت يأل التل ج.  -0
 ت ت ي  التخ يب الميخاني. -0
  حعث الطل   عت ت ي ه . -4

 

 أحكام عامة

 (02المادة )
فااي المؤسساا  التعليمياا  إذا كااتن اليهاات تلاااخ  ياات  النظاا  فااي طلااب  فااأل الطتقاا  امسااتيعت ي  اللتااا  أليم 

 .ملتلفت  أع غ امت  للهيئ  لحين إزال  تلك الملتلف  أع خفأل الغ امت 
 

 ( 00المادة )
 .التعليمت ي   مجل  الهيئ  في أي  أمع  أل ى ل  ي خ  هت نخ في هذه 

 
 (00المادة )
 .ه التعليمت  أي  ناعخ أع ق ا ا  ست    تتعت   معهتتلغي هذ

 

 (03المادة )
 .05/0/0212تت يخ  (40/6/0212اخ   هذه التعليمت   معجب ق ا  مجل  هيئ  اماتمتخ  ق   

 

 00/0/0210( تت يخ 101/1/0210ق ا  مجل  الهيئ   ق   (   معجب 4/أ/0/0ت  تعخيل ال نخ  *


