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أعضاء هيئة التدريس: المحور األول  
المساحة الوظيفية لألرض والجامعة : المحور الثاني  
المكتبة: المحور الثالث  
قاعات التدريس: المحور الرابع  

القبول والتسجيل: المحور الخامس  
          

 تحدد الطاقة االستيعابية العامة لمجامعة وفقًا لمطاقة االستيعابية ألقل محور من 
 

.المحاور  
 



معايير االعتماد العام -تابع   

 2014الثاني  كانون 5

3 

   سض انجبيعخأانطبقخ االعزيعبثيخ انعبيخ نهجبيعخ ٔفق يحٕس يغبحخ 
 ٔيكٌٕ انحذ األدَٗ نًغبحخ أسض انجبيعخ ٔانحذ األقصٗ نعذد انطهجخ في انجبيعخ حغت ششٔط رشخيص إَشبء انجبيعخ

 انطبقخ االعزيعبثيخ ٔفق يحٕس األسض انًعيبس (²و)انًغبحخ انفعهيخ  انًحبٔس

انًغبحخ األسضيخ انٕظيفيخ 

 انشئيغيخ

 

 طالباً )     (  لكل طالب ²م30

انًغبحخ انجُبئيخ انٕظيفيخ 

 انشئيغيخ 

 

يجًٕع انًغبحبد األسضيخ 

 انٕظيفيخ انًُفصهخ

 

يجًٕع انًغبحبد انجُبئيخ 

 انٕظيفيخ انًُفصهخ

 

 انطبقخ االعزيعبثيخ انعبيخ نهجبيعخ ٔفق يحٕس يغبحخ اسض انجبيعخ
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 انطبقخ االعزيعبثيخ انعبيخ نهجبيعخ ٔفق يحٕس قبعبد انزذسيظ

(1) 
 (²م)المساحة الفعمية 

(2) 
 المعيار

(3) 
 الطاقة االستيعابية وفق محور قاعات التدريس

( (1( / )2) ( / )50)%* 

 طالباً )  (  لكل طالب ²م1.5

طبنجبً ٔفي ( 40)يجت أٌ ال يزجبٔص عذد انطهجخ في انقبعبد انزذسيغيخ راد انصجغخ انعهًيخ عٍ  -

 .طبنجبً ( 60)انزخصصبد راد انصجغخ اإلَغبَيخ عٍ 

 يٍ% 50يجًٕع يغبحبد قبعبد انزذسيظ ٔانًحبضشاد ٔانًُبقشبد يصًًخ العزيعبة *-

 .في ٔقذ ٔاحذانجبيعخ  طهجخانًجًٕع انكهي نعذد 

 طبنجبً ( 20)ٔانغعخ انقصٕٖ في كم حصخ  ²و( 60)انحذ األدَٗ نًغبحخ كم يخزجش -

 



معايير االعتماد العام -تابع   

 2014الثاني  كانون 5

 انطبقخ االعزيعبثيخ انعبيخ نهجبيعخ ٔفق يحٕس انًكزجخ  5

 الطاقة االستيعابية المعيار القيمة الفعمية المحددات 
انحذ / مسبحت انمكخبت

 ²و 1000األدوى 
 طبنبب  )    (  نكم طبنب ²و0.5

انعذد اإلجمبني 

 نهمقبعذ

مه مجموع أعذاد انطهبت وأعضبء % 10حوفير مقبعذ نـ 

 هيئت انخذريس في وقج واحذ
 *طبنبب  )    ( 

 انمسبحت نهمجهذاث 

 

 مصبدر انمعهومبث

 

 مجهذ  1000نكم  ²و4

 

 عىوان 10000عىبويه نكم طبنب وال يقم عه  10

 مجهذ)   ( 

 طبنبب  )    (  طبنبب   600موظف نكم  عذد موظفي انمكخبت

 مخوسظ انطبقت االسخيعببيت وفق محور انمكخبت

 (0.25/ )عذد انًقبعذ = عذد انطهجخ ٔفق ْزا انًحٕس  *
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 انطبقخ االعزيعبثيخ انعبيخ نهجبيعخ ٔفق يحٕس دائشح انقجٕل ٔانزغجيم

 الطاقة االستيعابية المعيار القيمة الفعمية المحددات 

 حخصيص مسبحبث كبفيت مسبحت انذائرة 

 طبنبب  )    (  طبنب 600موظف نكم  عذد انموظفيه

 مخوسظ انطبقت االسخيعببيت نمحور دائرة انقبول وانخسجيم
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 أعضاء هيئة التدريس المتفرغين من حممة درجة الدكتوراه

+ 
 

من % 20أعضاء هيئة التدريس المتفرغين من حممة درجة الماجستير وبحد أقصى   
 عدد أعضاء هيئة التدريس المتفرغين من حممة درجة الدكتوراه

+ 
من عدد أعضاء هيئة % 20أعضاء هيئة التدريس غير المتفرغين وبحد أقصى 

 التدريس المتفرغين من حممة الدكتوراه
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 أعضبء ْيئخ انزذسيظانطبقخ االعزيعبثيخ انعبيخ نهجبيعخ ٔفق يحٕس 
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 نسبة الطمبة إلى أعضاء هيئة التدريس

 انزخصصبد اإلَغبَيخ انزخصصبد انعهًيخ

25    :1 

 
 35  :1 
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:يكون الحد األدنى لعدد الساعات المعتمدة لمخطة الدراسية عمى النحو اآلتي  
 

ساعة معتمدة ( 27)متطمبات الجامعة   -  
عمى األقل من مجموع الساعات%( 15)متطمبات الكمية  -  
من مجموع % 60أي ما يعادل( مساندة+اختيارية+إجبارية)متطمبات التخصص -

.الساعات المعتمدة  
.ساعات معتمدة حدًا أعمى( 6( )إن وجدت)المواد الحرة  -  
 

 يجت أٌ يكٌٕ نكم رخصص سعبنخ ٔأْذاف ٔيخشجبد رعهى يزٕقعخ :أْذاف انجشَبيج -1

 :انذساعيخ انخطخ-2



 
 
 

:توزع مواد التخصص في الخطة الدراسية لتغطية المجاالت المعرفية عمى النحو اآلتي-3  
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 معايير االعتماد الخاص -تابع 

تحدد المجاالت المعرفية األساسية لكل تخصص: المجاالت األساسية -  
مجاالت، وتكون الساعات المعتمدة ( 4)وبحد أدنى ( اختياري+  إجباري )   

لكل مجال وفقًا لمعايير اعتماد التخصص متضمنة المواد العممية ومشروع 
(إن وجدت)التخرج   

المواد الداعمة لمتخصص وتطرح من قبل تخصصات : المجاالت المساندة -
 أخرى
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 معايير االعتماد الخاص -تابع 

 :انكٕادس انًغبَذح-4

 (ٔجذد إٌ) : انًخزجشاد يششفٕا

 َغجخ ركٌٕ ثحيث انزخصص في انجكبنٕسيٕط دسجخ حًهخ يٍ انالصو انعذد 

 18 عهٗ نهًششف اإلششافي انعتء ٔاليضيذ 1:20 انًششف إنٗ طبنت

 أعجٕعيبً  عًهيخ عبعخ

 

 

   ( ٔجذد إٌ) : انًخزجشاد فُيٕ

انًزٕعظ انذثهٕو أ انجكبنٕسيٕط حًهخ يٍ يخزجش نكم األقم عهٗ ٔاحذ فُي 
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 معايير االعتماد الخاص -تابع 

 الكتب والدوريات والمعاجم والموسوعات-5

  يبدح ٔنكم عُٕاٌ كم يٍ َغخزيٍ ٔثٕاقع األقم عهٗ عُبٔيٍ خًظ رٕفيش•

 انزخصص يجبالد في انًزقذيّ انكزت يٍ األقم عهٗ عُٕاَبً  خًغيٍ رٕفيش•

   حذيثّ ثبصذاساد يُٓب %10 اليقم أٌ عهٗ

 يشاعبح يع .انزخصص في عُٕاٌ (300) عٍ انعُبٔيٍ يجًٕع اليقم أٌ يجت•

 انضشٔسيخ األجُجيخ ثبنهغبد انًُبعت انعذد رٕفش

 ٔيب عبثقخ عُٕاد نخًظ (ٔاالنكزشَٔي انٕسقي) رخصص نكم دٔسيخ رٕفيش•

 انًطهٕثّ انذٔسيبد يجًٕع يٍ (%30) عٍ اليقم

 انخ........ ٔانًٕعٕعبد انًعبجى رٕفيش•
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 معايير االعتماد الخاص -تابع 

 2و (60) انًشغم أٔ انًخزجش نًغبحخ األدَٗ انحذ-

 طبنجبً  15 انًشغم ٔفي طبنجبً  20 انًخزجش في انطهجخ نعذد األعهٗ انحذ-

 األقم عهٗ حبعٕثبً  ثعششيٍ يجٓضح انحبعٕة يخزجشاد ركٌٕ أٌ يجت-

 :المختبرات والمشاغل-6
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 أعضاء الهيئة التدريسية -7

 أٌ ٔيًكٍ انزخصص، يجبالد يٍ يجبل نكم ٔاحذ رذسيظ ْيئخ عضٕ رٕفيش-

 .يجبنييٍ ثيٍ انزذاخم يشاعٗ

 حًهخ يٍ يزفشغيٍ أعضبء (4) عٍ انزذسيظ ْيئخ أعضبء عذد اليقم أٌ يجت-

 .يشبسك أعزبر ثشرجخ أحذْى انذكزٕساِ

 

 :انزبنيخ األيٕس رشاعٗ نهزخصص االعزيعبثيخ انطبقخ احزغبة ألغشاض

   انًزفشغيٍ انذكزٕساِ دسجخ حًهخ-

 حًهخ يٍ (20%) عٍ رضيذ ال ٔثُغجخ انًزفشغيٍ انًبجغزيش دسجخ حًهخ-

 انذكزٕساِ

 اإلضبفي انعًم نزغطيخ انًزفشغيٍ انذكزٕساِ حًهخ يٍ (20%) َغجخ رضبف-
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 .األقسام وحسب المعتمدة الساعات بعدد تحسب     :اإلجبارية المساقات
 

 .األقسام حسب المعتمدة الساعات بعدد نسبياً  تحسب     :االختيارية المساقات
 
 
 ( أ ) القسم من الساعات عدد ×  المطموبة االختيارية الساعات عدد =    

 .األقغبو ٔحغت انًعزًذح انغبعبد ثعذد رحغت   :اإلججبسيخ انًٕاد

 

 

 .األقغبو حغت انًعزًذح انغبعبد ثعذد َغجيبً  رحغت :االخزيبسيخ انًٕاد

 

 

 ( أ ) انقغى يٍ انغبعبد عذد ×  انًطهٕثخ االخزيبسيخ انغبعبد عذد =      
عذد انغبعبد  

االخزيبسيخ انُغجيخ يٍ 

 عذد انغبعبد االخزيبسيخ كبيهخ                                  (أ)انقغى 

 الخاص االعتماد معايير - تابع

 الخطة الدراسية / حساب الطاقة االستيعابية 
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 وحسب التخصص حسب التدريس هيئة أعضاء يعتمد   :
 متطمب) المعايير في المطموبة المعرفية المجاالت

 .(قسم
 يدرسون (ب،ج،د) أخرى أقسام من التدريس هيئة أعضاء :

 المجاالت وحسب (أ) المعني القسم لطمبة مساقات
  المعايير في المطموبة المساندة والمجاالت المعرفية

 .(القسم متطمب)
 

 يدرسون الذين (أ) المعني القسم من التدريس هيئة أعضاء :
 حسب (و هـ، د،) األخرى األقسام لطمبة مساقات
 متطمبات كافة) األخرى لألقسام الدراسية الخطط
 .(الدراسية الخطة

 أعضاء هيئة التدريس
 (أ)في القسم المعني  

 
أعضاء هيئة التدريس 
من األقسام األخرى  

الذين يدرسون مساقات 
 (أ)لمقسم المعني 

أعضاء هيئة التدريس 
( أ)من القسم المعني 

الذين يدرسون مساقات 
 ألقسام أخرى

 معايير االعتماد الخاص -تابع 
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  x(َغجخ يٕاد انزخصص إنٗ يجًٕع انغبعبد انكهي÷  100) =انطبقخ االعزيعبثيخ 

عذد أعضبء ْيئخ انزذسيظ انالصييٍ نزذسيظ  –عذد أعضبء انٓيئخ انزذسيغيخ انًزٕفش)

عذد أعضبء ْيئخ انزذسيظ يٍ أقغبو أخشٖ نزذسيظ يٕاد انزخصص قيذ + أقغبو أخشٖ

 (*انًقشح( أعزبر:طبنت)َغجخ ) x( انجحث 

 

 

 :يعبدنخ حغبة انطبقخ االعزيعبثيخ

 


